Gedragscode Taalbeleid
Aanleiding
Voorheen stond in de WHW dat de voertaal van opleidingen Nederlands was. Wilde men
daar van afwijken, dan moest daar toestemming voor worden gevraagd aan het ministerie.
In de huidige WHW staat in artikel 7.2 dat het instellingsbestuur bevoegd is om de voertaal
van opleidingen vast te stellen, mits daar een gedragscode aan ten grondslag ligt.

WHW
Artikel 7.2. Taal
Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In
afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:
a.
wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,
b.
wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een
anderstalige docent gegeven wordt, of
c.
indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel
de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het
instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

Voor de AHK luidt de gedragscode als volgt.
Overwegende dat:
de opleidingen van de AHK zich internationaal profileren;
de opleidingen een internationale onderwijscultuur beogen;
deze internationale onderwijscultuur voor alle studenten van belang is, ongeacht
hun taalachtergond;
de opleidingen internationale activiteiten in hun curriculum opnemen;
er relatief veel buitenlandse studenten (reguliere studenten en gaststudenten) zijn;
een deel van het onderwijs wordt verzorgd door buitenlandse (gast)docenten;
de opleidingen zich richten op internationale beroepsvelden.
stelt het College van Bestuur de volgende gedragscode vast:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Elke opleiding van de AHK is ofwel Nederlandstalig ofwel tweetalig.
De faculteitsdirecteur bepaalt per opleiding of deze Nederlandstalig of tweetalig is,
Voor de Facultaire Medezeggenschapsraad en/of de opleidingscommissie geldt
hierbij adviesrecht.
In tweetalige opleidingen is in het onderwijs de voertaal Engels. Dat betekent dat
het les- en studiemateriaal en toetsen in het Engels worden aangeboden.
Als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in tweetalige opleidingen van
de voertaal worden afgeweken en op het Nederlands worden over gegaan, zolang
dit niet leidt tot uitsluiting van anderstalige studenten. Deze omstandigheden zijn
onder meer: de taalachtergrond van de docent en de aanwezige studenten;
individuele contacten en persoonlijke opdrachten zoals bij studiebegeleiding,
stages en schriftelijke werkstukken. De directie bepaalt welke afwijkingen zijn
toegestaan en onder welke omstandigheden.
Tweetalige opleidingen zorgen ervoor dat informatie over de organisatie van het
onderwijs, de interne en externe communicatie (waaronder voorlichting over het
studieprogramma, de studiegids, de Onderwijs en Examenregeling) in het Engels
beschikbaar is.
De directie is verantwoordelijk voor het taalniveau in het onderwijs en voorziet
zonodig in deskundigheidsbevordering van docenten.
De voertaal en de ingangseisen wat betreft taalbeheersing worden vermeld in de
Onderwijs- en Examenregeling.
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9.
10.

De eisen ten aanzien van de taalbeheersing en de wijze waarop deze worden
getoetst worden vooraf bekend gemaakt aan potentiële studenten.
De faculteitsdirecteur stelt het College van Bestuur op de hoogte van besluiten die
op grond van deze gedragscode worden genomen ten aanzien van de tweetaligheid
van opleidingen.

De Hogeschoolraad heeft na stemming, tijdens de HR-CvB overlegvergadering van 11 juni
2015, positief geadviseerd op deze gedragscode.
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