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1. Inleiding 
In de projectaanvraag van het project Medezeggenschap en Meertaligheid (M&M) wordt het volgende 

doel geformuleerd: “een bijdrage te leveren aan het zekerstellen en bevorderen van meertalige 

participatie van alle geledingen in zeggenschapsorganen op alle niveaus voor het komende decennium. 

De voorgestelde activiteiten dragen bij aan (1) formeel draagvlak en institutionele inbedding van 

luistertaal; (2) succesvolle invoering van meertaligheid voor medezeggenschap in de U-raad en facultaire 

overlegorganen en (3) verwerving van talige en interculturele competenties van alle betrokkenen die 

nodig zijn voor meertalige medezeggenschap. Het voorstel voorziet in een wetenschappelijke 

onderbouwing en internationale verankering” (ten Thije, 2020).  

In dit eindrapport geven we een verantwoording van de aanpak van het project, de structuur en de inzet 

van personeel (hoofdstuk 2) en de eindresultaten (hoofdstuk 3-6). De financiële verantwoording wordt 

in een apart document beschreven. De hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn gebaseerd op de posters die het 

M&M project op 10 juni 2022 zal presenteren op het colloquium ter gelegenheid van de afsluiting van 

dit project. Aan het eind van het rapport (hoofdstuk 7) formuleren we aanbevelingen voor de 

implementatie van het taalbeleid zoals dat onlangs door de Universiteitsraad is vastgelegd. In dit 

onderzoek hebben we ons niet strikt beperkt tot de medezeggenschapsorganen, maar ook gekeken naar 

participatie van (internationale) studenten en (internationale) docenten in docentenvergaderingen of 

onderwijsgesprekken. Het gaat dus om de taalkeuze in de bestuurlijke context. De problematiek van de 

taalkeuze tijdens het geven van onderwijs valt buiten dit onderzoek. Dit rapport vormt één van de 

bouwstenen voor de implementatie van het meertalig taalbeleid waartoe de Universiteitsraad op 23 mei 

2022 heeft besloten.  

Wat betreft de theoretische grondslag van dit project verwijzen we naar Backus et al. (2013), Spolsky 

(2009), Darquennes en Nelde (2005) en Ferguson (2006). Spolsky (2009) maakt een onderscheid tussen 

status- en prestige planning, corpusplanning en acquisitieplanning. Status- en prestige planning 

verwijzen naar de wettelijke grondslag van de taalkeuze vergeleken met andere talen of taalvarianten. 

Corpusplanning verwijst naar regels die gehanteerd worden voor het gebruik en de modernisering van 

bepaalde talen, bijvoorbeeld het gebruik van een tweetalige begrippenlijsten. Acquisitieplanning richt 

zich op de taalgebruikers, de toegankelijkheid en trainingsmogelijkheden. In ons geval betekent dit de 

trainingsmogelijkheid voor Nederlandssprekenden om Engels te leren en voor internationals om 

Nederlands te leren om zo beter aan meertalige vergaderingen over complexe beleidskwesties deel te 

kunnen nemen.   

2. Verantwoording projectstructuur en inzet personeel 
Het M&M project is uitgevoerd door intensieve samenwerking in vijf subteams met elk een eigen doel 

en samenstelling. 

Het kernteam was verantwoordelijk voor de uitvoering van de elf sub-projecten zoals die in het 

projectvoorstel staan geformuleerd. Deze worden in de hoofdstukken 3 tot 6 beschreven en 

verantwoord. Het kernteam kwam wekelijks bijeen en bestond uit de volgende projectmedewerkers: 

Frederike Groothoff, Kimberley Mulder, Kimberly Naber (coördinator) en Jan D. Thije (projectleider). 

Annick van de Bijl was student-assistent van het project.  



Het onderzoeksteam had tot doel de wetenschappelijke onderbouwing van het M&M project te 

bevorderen door een permanente samenwerking met de onderzoekers binnen de Universiteit Utrecht. 

Dit betrof de volgende collega’s: Trenton Hagar (Afdeling Engels, GW), Stefan Sudhoff (Afdeling Duits, 

GW), Rick de Graaff (Hoogleraar Moderne Vreemde Talen), Saskia Spee (Docent Nederlands UCU), Arjan 

van Hessen (Uil-OTS, GW) en Henk Pander Maat (Afdeling Taal en Communicatie, GW). Dit team kwam 

in de regel eens in de acht weken bijeen samen met het kernteam of had aparte gerichte afspraken. 

Bijzondere activiteiten van het onderzoeksteam waren de opzet van automatische spraakherkenning 

van U-raadsopnames en de opzet van de corpusanalyse en lexicale ten behoeve van de 

cursusontwikkeling. Tenslotte hebben leden van dit onderzoeksteam samen met leden van het 

kernteam een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Open Competitie van NWO. De aanvraag kreeg 

onlangs bij de beoordeling van de externe referenten driemaal het oordeel excellent. Het aangevraagde 

project is een directe wetenschappelijke voortzetting van het M&M project (De Graaf et al., 2022). In juli 

2022 horen we de beslissing. Het onderzoeksvoorstel van Kimberly Naber om een PhD over dit project 

aan te vragen bij ‘PhD in the Humanities’ werd bij interne beoordeling niet geselecteerd (Naber, 2022a).  

Het docententeam was verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van drie pilots van de 

cursus receptieve Nederlands voor medezeggenschappers. Dit team bestond uit Saskia Spee (UCU), 

Kimberley Mulder (GW) en Marieke Smit (M&M).  

De klankbordgroep had tot doel het project van advies te voorzien en de inbedding van het project in de 

organisatie van de UU te bevorderen. De klankbordgroep bestond uit de volgende personen: Peter 

Schrijvers (voorzitter Taalcommissie, GW), Bart van de Laar (hoofd Internationalisering, UBD), Harmen 

Binnema (voorzitter Universiteitsraad), Manon Sas (Communicatie en Marketing, UBD), Wieteke de Jong 

(HR, UBD) en Patience Gondwe (Studenten, Onderwijs en Onderzoek, UBD). Kimberly Naber en Jan ten 

Thije vertegenwoordigden het M&M project in de klankbordgroep. Deze groep is elk kwartaal bij elkaar 

geweest. 

Het financial control team was verantwoordelijk voor de bewaking en planning van het budget. Het 

team heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inbedding van de receptieve cursus in het UCU. Dit team 

bestond uit: Manon Sas (CM), Bart van de Laar (SOO-INT), Wieteke de Jong (HR), Patience Gondwe 

(SOO-INT), Jan ten Thije (M&M, voorzitter), Kimberly Naber (M&M notulist).   

Vanuit het M&M project is bovendien samengewerkt met de Nederlandse Taalunie (Kevin de Coninck, 

vanaf 1 mei 2022, Steven Vanhoren en Heleen Rijskaerl) met het doel om vergelijkbare pilots rond 

internationalisering, medezeggenschap en meertaligheid op te zetten in de opleidingen bij de Fontys 

International Business School in Venlo (contactpersoon David Harder) en bij de Ghent University 

(contactpersoon Pieter Pauwels). In Venlo is de workshop meertalig vergaderen inmiddels succesvol 

aangeboden.  

Tenslotte hebben tijdens het project vier studenten van de masteropleiding Interculturele 

Communicatie met hun masterscriptie en/of stage een bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke 

onderbouwing van het project, te weten Valentina Correale (2021), Babette Levert (2021), Masha 

Morwood (2021) en Annick van der Bijl (2022). Bovendien hebben ze een bijgedragen geleverd aan de 

valorisatie van de ICC-master.  



3. Keuzemodel inclusieve meertaligheid  
3.1 Scenario’s van meertaligheid in de medezeggenschap 

Om advies te kunnen geven over hoe universiteiten met meertaligheid in de medezeggenschap kunnen 

omgaan is de huidige praktijk in kaart gebracht. Ten eerste is er een documentanalyse uitgevoerd om te 

kijken wat het taalbeleid is bij Nederlandse universiteitsraden (Levert, 2021). Daarbij werd onderscheid 

gemaakt tussen de voertaal in meetings en de taal van documenten. Deze vergelijking (in Bijlage 1, Tabel 

9) laat zien dat er een grote variëteit tussen universiteiten is: naast English only en Dutch only bestaan er 

diverse meertalige praktijken waarin ook receptieve meertaligheid (of luistertaal) wordt gebuikt. Er blijkt 

ook een verschil bij universiteiten tussen de taalkeuze voor de vergaderingen en de beschikbaarstelling 

van vertalingen van vergaderdocumenten. In afwachting van de landelijke wetgeving in het kader van 

het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid hebben universiteiten hun eigen beleid ontwikkeld. 

Aanvullend op de documentanalyse heeft Levert (2021) een survey uitgezet waarin werd bevraagd in 

hoeverre de praktijk overeenkwam met het opgestelde beleid van deze universiteitsraden en hoe 

tevreden de medezeggenschappers hierover zijn.  

Vervolgens hebben er binnen de Universiteit Utrecht focusgroepen plaatsgevonden met (oud-) 

medezeggenschapsleden variërend van (internationale) studenten en medewerkers uit de 

universiteitsraad tot faculteitsraden, opleidingscommissies en andere medezeggenschapsorganen (Van 

der Bijl, 2022). Tijdens deze focusgroepen werd deze (oud-) medezeggenschappers gevraagd naar het 

taalbeleid in vergaderingen, het taalbeleid bij het gebruik van documenten en hoe tevreden zij zijn over 

de talige praktijk. Samenvattend zijn daar de onderstaande vijf scenario’s uit voort gekomen, zie Tabel 1. 

De scenario’s in Tabel 1 laten zien dat er niet een eenduidig antwoord is op de vraag hoe universiteiten 

met meertaligheid omgaan: in Nederland en per faculteit lopen de praktijken uiteen. Tevens zijn er bij 

alle mogelijke scenario's kanttekeningen te plaatsen. Door de ene groep te faciliteren, sluit je een 

andere groep uit. De vraag die het M&M-team continue bezig hield was “How to be inclusive without 

excluding others?”. Deze  kwestie stond ook centraal in een discussie die in de DUB gevoerd werd tussen 

U-raadsleden en het M&M project Link. In onderstaande paragrafen vergelijken we bovenstaande 

scenario's met de normstelling uit de het taalbeleid (Schrijver, 2022) en het keuzemodel dat het M&M 

project ontwikkelde.  

 

  

https://www.dub.uu.nl/nl/opinie/waarom-er-voor-het-nederlands-%C3%A9n-het-engels-plek-moet-zijn-de-u-raad#:~:text=Zo%20kan%20het%20spreekangst%20wegnemen,een%20tweede%20of%20vreemde%20taal.


Tabel 1: Actuele scenario's omgang met meertaligheid in de medezeggenschap bij de Universiteit 

Utrecht   

 
Scenario  

 
Omschrijving   

  

 
Voertaal meetings  

 
Documenten  

 
Gevolg voor anderstalige 

minderheid*  
 

1.  Nederlands  
- Strikt eentalig beleid  

Nederlands  Nederlands  uitgesloten  

2.  Nederlands  
- Voorkeursbeleid  

Nederlands  
   
   

Tweetalig of samenvattende v
ertaling  

gefaciliteerd** maar kunnen 
niet volledig participeren  

3.  Engels  
- Strikt eentalig beleid  

Engels  Engels  uitgesloten 

4.  Engels  
- Voorkeursbeleid  

Engels  Tweetalig of samenvattende 
vertaling afhankelijk van 
portefeuille anderstalige  

gefaciliteerd** maar kunnen 
niet volledig participeren  

5  Meertalig 
beleid Nederland/Enge
ls  
-  Luistertaal en/of 
code-switching  

Engels/Nederlands Tweetalig of samenvattende 
vertaling afhankelijk van 
portefeuille anderstalige  

gefaciliteerd** maar kan 
effect hebben 
op participatie  

* De anderstalige minderheid is bij een Nederlands taalbeleid de groep internationals die Nederlands niet genoeg 
beheersen om in het Nederlands te kunnen participeren. Bij een Engels taalbeleid is dit de groep Nederlanders 
en/of internationals die het Engels niet goed genoeg beheersen om te kunnen participeren. 
**Anderstaligen kunnen gefaciliteerd worden met taaltrainingen, tolk- en vertaaldiensten 

 

3.2 Normstelling volgens het nieuwe taalbeleid  
Het nieuwe taalbeleid (Schrijver, 2022) probeert helderheid te verschaffen over de taalkeuze door de 

voertaal in verschillende medezeggenschapsorganen vast te leggen. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de betrokkenheid van niet-Nederlandstalige medewerkers in de organen en de mate waarin 

verwacht kan worden dat zij het Nederlands spreken vanwege hun deelname aan Nederlands onderwijs. 

Vervolgens wordt rekening gehouden met de vraag of internationals de gelegenheid hebben of de 

mogelijkheid krijgen om Nederlands te leren. Internationale studenten die een éénjarige master volgen 

hebben bijvoorbeeld geen gelegenheid om voorafgaand aan hun verkiezing Nederlands te leren. Dat 

betekent dat bij hun verkiezing het betreffende orgaan in het Engels zal moeten vergaderen. Voor 

faculteitsraden en Universiteitsraden worden meerdere mogelijkheden open gelaten: Nederlands, 

Engels of Nederlands en Engels. Hoewel de term luistertaal niet gebruikt wordt door Schrijver (2022) lijkt 

deze wel geïmpliceerd te zijn. Over de vraag hoe de betreffende organen tot hun taalkeuze kunnen 

komen doet de notitie echter geen uitspraak. In de toekomst zijn opleidingscommissie duidelijk 

geholpen bij het vastleggen van hun taalbeleid. Voor medezeggenschapsorganen op hoger niveau 

worden criteria in kaart gebracht, maar de uitkomst van de taalkeuze blijft open. Voor het M&M project 

was dit aanleiding om preciezer te kijken hoe de taalkeuze in de praktijk in de medezeggenschap verliep 

en welke verschillende oplossingen voor meertalig vergaderen er gebruikt worden.  

 



Tabel 2: Normstelling voor de voertalen van de medezeggenschap volgens het nieuwe taalbeleid 

(Schrijvers, 2022, 21) 

  niet-NL 
studenten/ 
medewerkers 
betrokken? 

NL leren 
verwacht? 

onmiddellijke 
deelname 
onontbeerlijk? 

voertaal 

Opleidingscommissie 
van niet-NL opleiding 

ja nee (studenten) 
  

ja (studenten) Engels 

Opleidingscommissie 
van NL en niet-NL 
opleiding? 

ja nee (studenten) 
  

ja (studenten) Engels of 
Engels en 
Nederlands 

Faculteitsraad, 
dienstraad 

ja nee (studenten) 
ja (personeel) 

uiterlijk 1 jaar na 
aanvang studie: 
ja 

Nederlands (er 
kan ook Engels 
worden 
gesproken) 

Universiteitsraad ja nee (studenten) 
ja (personeel) 

uiterlijk 1 jaar na 
aanvang studie: 
ja 

Nederlands (er 
kan ook Engels 
worden 
gesproken) 

 

3.3 Keuzemodel Inclusieve meertaligheid 
Het keuzemodel Inclusieve meertaligheid is gebaseerd op de studie van Backus et al. (2013), waarin vijf 

verschillende vormen van meertaligheid met elkaar worden vergeleken. Dat zijn: Engels als Lingua 

Franca (ELF), het gebruik van een Regionale Lingua Franca (bijvoorbeeld Duits in Oost-Europa), Lingua 

Receptiva (of luistertaal), Codeswitching (het wisselen tussen talen) en het gebruik van Tolken en 

Vertalingen. Bij de uitwerking van deze mogelijkheden voor de Universiteit Utrecht speelden de 

volgende overwegingen een belangrijke rol: 

- Hoewel bij raadsleden een grote verscheidenheid bestaat ten aanzien van hun eerste taal 

beperkt het keuzemodel zich tot Nederlands en Engels. Het blijft wel relevant rekening te 

houden met feit dat voor velen het Engels niet hun eerste taal is.  

- Bij de evaluatie van de vijf scenario's die we nu aantreffen in de medezeggenschap (Tabel 1) 

blijkt er een keuze voor ééntaligheid te bestaan voor dan wel Nederlands of Engels. Deze 

eentaligheid is niet bedoeld om anderstaligen uit te sluiten, maar wordt door de betrokkenen 

wel als zodanig gevoeld. Vanuit een inclusieve opvatting over medezeggenschap is een 

dergelijke uitsluiting van raadsleden ongewenst.  

- Doel van het keuzemodel is relevante criteria te onderscheiden, zoals het onderscheid tussen 

productieve en receptieve vaardigheden in een taal en het taalniveau uitgedrukt in de ERK 

niveaus van A1 t/m C2. 

- Belangrijk verschil met de normstelling uit het taalbeleid is dat er geen onderscheid gemaakt 

wordt tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, maar dat het taalniveau van alle aanwezigen 

in Nederlands en in het Engels als uitgangspunt genomen worden. 



- Verder is het van belang ook de taalkeuze van documenten in ogenschouw te nemen. In de 

praktijk blijkt naast complete vertaling ook de aanwezigheid van informatieve vertaalde 

samenvatting relevant voor de participatie.  

- Tenslotte blijkt het van belang een lijst van Nederlandstalige sleutelbegrippen (bestuurstaal) 

samen te stellen met hun Engels vertaling. Dit draagt ertoe bij dat institutionele bestuurlijke 

kennis op dezelfde wijze kan worden benoemd. 

Op basis van deze overwegingen komen we tot onderstaand keuzemodel. Dit model kan aan het begin 

van het jaar na de verkiezing en samenstelling van het medezeggenschapsorgaan gebruikt worden om 

de taalkeuze te bepalen. Daarnaast kan het ook een rol spelen aan het begin van elke vergadering. Bij de 

universiteitsraad bleken bijvoorbeeld bijna altijd ambtenaren te zijn uitgenodigd om de specifieke 

agendapunten toe te lichten. Hun taalvaardigheid en omgang met meertaligheid bleek ook bepalend 

voor succesvolle participatie aan meertalige vergaderingen. 

In Tabel 3 staan de vijf mogelijke keuzes beschreven. Vergeleken met de scenario's (Tabel 1) en de 

normstelling (Tabel 2) blijken twee nieuwe varianten voor het omgaan met meertaligheid  te kunnen 

worden onderscheiden. Deze varianten hebben we aangetroffen in de praktijk van de U raad in 2022-

2022: 

- Het gebruik van een tolk blijkt cruciaal voor meertalig vergaderen. 

- Het bleek mogelijk om de taalkeuze afhankelijk te maken van de portefeuilles van de 

raadsleden. Als een international een onderwerp wil bespreken, kan gedurende die bespreking 

naar het Engels gewisseld worden.  

Bij de toepassing van dit keuzemodel inclusieve meertaligheid aan het begin van het jaar en ook aan het 

begin van een vergadering heeft de voorzitter een belangrijke taak. In de eerste plaats moet  deze de 

taalvaardigheden van de aanwezigen kort inventariseren, en kijken wat hun te verwachte participatie 

aan de bespreking zal zijn. Vervolgens is het van belang dat het voorstel van de voorzitter voor het 

gebruik van één of meer van de varianten uit het keuzemodel door alle aanwezigen wordt begrepen en 

dat alle aanwezigen er mee akkoord gaan. Tenslotte blijkt het relevant dat alle aanwezigen en de 

voorzitter regelmatig controleren of de gekozen taalkeuze nog functioneert of dat bijstelling nodig en 

gewenst is. In het kader van de corpusplanning is het goed als dergelijke procedure in 

vergaderreglementen worden opgenomen.  

  



Tabel 3: Keuzemodel Inclusieve Meertaligheid   

  

Situatie 

Taalniveau alle aanwezigen Taalbeleid 

Nederlands Engels Meetings Documenten 

A >C1 n.v.t Nederlands Nederlands 

B   

<B1 

  

>C1 

 

ELF 

Tweetalig of EN-

samenvatting bij 

NL-documenten 

(afhankelijk 

portefeuille 

international) 

C >B1 receptief >B1 receptief Luistertaal Tweetalig of 

vertaalde 

samenvatting 

afhankelijk van 

portefeuille en 

taalniveaus 

aanwezigen 

D <B1 <B1 Combinatie van 

tolk, ELF, NL en 

code-switching 

(afhankelijk van 

portefeuilles en 

taalniveaus 

sprekers) 

Tweetalig of 

vertaalde 

samenvatting 

afhankelijk van 

portefeuille en 

taalniveaus 

aanwezigen 

E  

U-raad 21-22 

- Nederlandse 

raadsleden (> C1) 

  

- International X 

(> B1 receptief) 

  

- International Y 

(< B1 receptief) 

>B1 receptief, 

maar niet alle 

raadsleden 

comfortabel met 

spreken 

- Bij international X 

wordt luistertaal 

toegepast 

 

- Bij international Y 

is er een combinatie 

van ELF en een tolk 

afhankelijk van 

portefeuille 

Tweetalig of 

vertaalde 

samenvatting 

afhankelijk van 

portefeuille en 

taalniveaus 

aanwezigen 

Legenda: < lager niveau dan, > minimaal of hoger niveau dan, ELF = Engels als Lingua Franca 

 



3.4 Eerste inventarisatie van succesfactoren voor implementatie meertalig beleid  
Een beleid over meertaligheid kan op papier inclusief lijken, maar uit de praktijk bleek dat dit alleen kan 

werken wanneer de taalvaardigheden van aanwezigen aan een bepaald niveau voldoen. Inclusiviteit 

wordt mogelijk als alle medezeggenschappers zich willen inzetten en het betreffende 

medezeggenschapsorgaan de juiste faciliteiten biedt. Een eerste schematische weergave van factoren 

die invloed hebben op een succesvolle implementatie van een taalbeleid staat hieronder weergegeven 

in Tabel 4. De donkergekleurde factoren worden genoemd in theorieën over taalbeleid (o.a. Spolsky, 

2009). Daarnaast zijn de lichtgekleurde factoren samengesteld op basis van eerste interpretaties van de 

focusgroepen, evaluatiegesprekken met internationals en etnografische observaties meertalige 

vergaderingen. Deze verkenning behoeft nader onderzoek, maar geeft een indicatie van de factoren die 

relevant zijn voor de implementatie van het meertalig beleid. 

Tabel 4: Eerste inventarisatie succesfactoren voor implementatie van meertalig beleid (Naber, 2022) 

 

Zo bleek uit de focusgroepen dat er soms wel faciliteiten worden geboden zoals taaltrainingen, maar de 

medezeggenschapper niet de tijd en/of financiële middelen heeft om deze investering te doen. 

Tegelijkertijd zijn er medezeggenschapsorganen die wel allerlei middelen bieden, maar de 

medezeggenschapper heeft niet de motivatie om deze investering te doen. De motivatie van zowel 

individuen als van instituties om een investering te doen lijkt af te hangen van de verwachting van het te 

behalen resultaat. Om de implementatie van een taalbeleid te laten slagen moet de investering van 

zowel de lokale als internationale medezeggenschapper komen, maar tegelijkertijd moet het 

medezeggenschapsorgaan ook de juiste middelen bieden. Daarom heeft het M&M-team tools en 

services ontwikkeld die medezeggenschapsorganen kunnen gebruiken om met talige diversiteit om te 

gaan. 

  



4. De ontwikkeling van Tools & Services voor meertaligheid in de 

medezeggenschap 
In de lijn van de hiervoor beschreven verkenning heeft het M&M project een reeks tools en services 

ontwikkeld die in Tabel 5 worden samengevat. Er is daartoe intensief samengewerkt met de U-raad 

(griffie en voorzitter) en met de UBD-diensten (Internationalisering, HR, M&M en SOO). De tools zijn 

tevens gebaseerd op toegepast onderzoek (Correale, 2020a,b; Levert, 2020; Morwood, 2021; Van der 

Bijl, 2022). Met de internationals in de U-raad en hun tolken zijn maandelijkse coaching-gesprekken 

gevoerd. Onderstaand overzicht beschrijft de ontwikkelde tools en services met beschrijving van de 

doelgroep, de voor- en nadelen van het gebruik en de actuele status van het instrument. Via de links is 

er een uitvoerige beschrijving.   

Voor de afronding van het M&M project per 1 juli 2022 zal geprobeerd worden de beschreven 

instrumenten allemaal online beschikbaar te maken. 

 

  



Tabel 5: Overzicht tools en services ontwikkeld door Project Meertaligheid & Medezeggenschap  

Doelgroep  Tools en services  Voor- en nadelen  Status   

(Internationale) studenten en 
medewerkers functionerend in 

een meertalige en cultureel 
diverse omgeving 

Toolkit meertalig vergaderen   + gratis beschikbaar  
+ weinig inspanning en tijd 
- niet verdiepend  

Beschikbaar op intranet en 
op aanvraag voor externen 

Workshop Meertalig Vergaderen  + Verdiepend, verbindend 
en competentie verhogend  
+ lichte inspanning en tijd 
verreist   
- beperkt aantal 

Beschikbaar via 
development guide – 
vervolg september 
onbekend 

Coördinator meertaligheid (inclusief 
adviesgroep)  

+ continuïteit en 
ontwikkeling   
+ professionele expertise   
+ belangenbehartiging   
- personeelskosten  

Implementatie geadviseerd  

Meertalige teams en 
medezeggenschapsorganen 

Tolk- en vertaaldiensten  
(vertaalprotocol en overzicht 
diensten)  

+ nauwkeurig 
- geen extra 
tijdsinspanning 
- kosten verhogend   

Implementatie geadviseerd   

Keywords bestuurstaal   + gratis beschikbaar  
+ gebruik verhoogt 
effectiviteit en 
productiviteit   
+ lichte inspanning 

Beschikbaar op intranet en 
op aanvraag voor externen 

Checklist meertaligheid in de 
medezeggenschap   

+ gratis beschikbaar  
+ gebruik verhoogt 

effectiviteit en 
productiviteit   
+ lichte inspanning 

Beschikbaar op intranet en 
op aanvraag voor externen 

Internationale studenten en 
medewerkers met B1-niveau in 

het Nederlands 

Cursus Receptief Nederlands voor 
medezeggenschappers (B1-C1)  
  

+ verhoogt receptieve 
vaardigheden  
+ verhoogt kennis 
bestuurstaal   
+ verhoogt interculturele 
competenties   
- grote inspanning en 
tijdsinvestering   
- beperkt aantal plekken 

Beschikbaar bij UCU  

 

 

5. Ontwikkeling van lesmateriaal voor de methode receptief Nederlands  
De methode receptief Nederlands is door middel van een gestructureerde en wetenschappelijk 

verantwoorde aanpak tot stand gekomen. Een belangrijke pijler van de methode is dat zowel de 

specifieke woordenschat, de onderwerpen als de communicatieve situaties die in de methode worden 

aangeboden gebaseerd zijn op de realiteit, dat wil zeggen dat ze gebaseerd zijn op authentieke 

materialen en situaties uit de universitaire medezeggenschap. 

5.1 Woordenschat 
De eerste stap in de totstandkoming van de methode was het definiëren van de woordenschat die 

specifiek is voor medezeggenschap (hierna ook wel bestuurstaalwoorden genoemd). Hiertoe hebben we 

allereerst een corpus van authentiek materiaal aangelegd. Dit corpus bestaat uit zowel schriftelijke 

documenten zoals nota's of agenda's en verslagen als uit video-opnames van vergaderingen van de 

Universiteitsraad uit 2020-2021. Deze video-opnames zijn vervolgens door middel van automatische 

https://intranet.uu.nl/kennisbank/toolkit-meertalig-vergaderen?check_logged_in=1
https://intranet.uu.nl/development-guide/meertalig-vergaderen-voor-obp-en-wp
https://cursusplanner.uu.nl/course/UCACCCOM22/2022/SEM1
https://cursusplanner.uu.nl/course/UCACCCOM22/2022/SEM1


spraakherkenning getranscribeerd. Al deze documenten samen (de schriftelijke bronnen en de 

transcripties van de vergaderingen) vormen samen het corpus voor de verdere opzet van de leerlijn.  

De volgende stap was het analyseren hoe vaak woorden voorkomen in het corpus. Hiertoe hebben we 

enkel gekeken naar de schriftelijke bronnen. Op basis van deze analyse hebben we de duizend meest 

frequente woorden uit het corpus geëxtraheerd. Voor deze duizend woorden hebben we vervolgens 

gekeken wat hun frequentie is in het SUBTLEX-NL corpus, een database met Nederlandse 

woordfrequenties gebaseerd op meer dan 44 miljoen woorden uit film en tv-ondertitels. Het idee 

hierachter was om te kijken in hoeverre de duizend meest frequente woorden in onze selectie een lage 

frequentie hebben in het algemene SUBTLEX-NL corpus en dus globaal aangemerkt kunnen worden als 

meer specifiek voor bestuurstaal. Verschillende analyses (correlaties van de frequenties tussen ons 

corpus en het SUBTLEX-NL corpus, het vergelijken van de duizend meest frequente woorden in beide 

corpora, en het filteren van de set op basis van door ons gedefinieerde criteria (o.a. Engelse woorden 

eruit, geen aparte entries voor woorden die zowel in het enkelvoud als meervoud voorkomen in onze 

set)) leidden vervolgens tot het isoleren van 500-tal woorden die wij definiëren als belangrijke woorden 

voor de medezeggenschap, de ‘bestuurstaalwoorden’. Dit is de woordenschat die wij als essentieel 

achten om te beheersen. 

5.2 Thema's 
Parallel aan het definiëren van de set bestuurstaalwoorden is op basis van de agenda van de afgelopen 

vijf jaar bekeken welke onderwerpen het meest relevant zijn voor de medezeggenschap in de 

Universiteitsraad. Aan de hand van deze selectie zijn de thema's voor de hoofdstukken bepaald. 

Voorbeelden hiervan zijn de Onderwijs- en examenregeling, Financiën en Diversiteit en Inclusie (zie 

overzicht thema's in sectie 6). Wij zijn van mening dat door de selectie van de meest relevante 

onderwerpen ook de belangrijkste kennis over de medezeggenschap wordt afgedekt. 

De woordenschat en de geselecteerde onderwerpen vormden samen het kader voor verdere 

ontwikkeling van de methode. Per thema werd in het corpus gekeken naar documenten die betrekking 

hadden op dat specifieke thema. Deze documenten werden vervolgens in het thema verwerkt in 

verschillende opdrachten die zich richten op het trainen van de deelvaardigheden lezen en luisteren, het 

vergroten en consolideren van de woordenschat, het receptief beheersen van grammaticale 

fenomenen, het trainen van en het vergroten van de kennis over interculturele competenties en 

taalhandelingen die relevant zijn voor de medezeggenschap en het trainen van het wisselen tussen 

talen. Tenslotte zijn aan elk thema een of meerderde praktijkopdrachten gekoppeld die cursisten in 

staat stellen de opgedane kennis en de getrainde vaardigheden te gebruiken in praktijksituaties waarin 

luistertaal en/of medezeggenschap van belang is. 

5.3 Verschillende soorten opdrachten 
De lees- en luister- en woordenschatopdrachten zijn zo opgezet dat ze specifieke lees- en luister- en 

woordleerstrategieën trainen. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten waarin men leert om de 

woordbetekenis van onbekende woorden te achterhalen door middel van het kijken naar de opbouw 

van woorden of een opdracht waarin men leert te luisteren naar de essentie van een gesprek of juist 

moet letten op specifieke details. Voor het maken van de luisteropdrachten hebben we de transcripten 

geanonimiseerd dan wel herschreven zodat sprekers niet direct te herleiden waren. Belangrijk om 

hierbij te vermelden is dat we alleen die transcripten hebben gebruikt waarvoor we van de originele 

sprekers toestemming hadden gekregen via een informed consent.   



De grammatica-opdrachten zijn op twee manieren tot stand gekomen. Allereerst is er een lijst 

samengesteld van grammaticale fenomenen die in taalmethoden op B1-B2 aangeboden worden. Daarna 

is in de teksten van de lees- en luisteropdrachten gekeken of deze fenomenen voorkomen en indien er 

een match was een grammatica-opdracht toegevoegd. Een tweede manier die we hebben gehanteerd 

om relevante grammatica voor onze methode te isoleren was door te kijken welke grammaticale 

fenomenen er frequent in ons materiaal terugkomen. Bij het maken en selecteren van een grammatica-

opdracht hebben we altijd in het oog gehouden of een bepaald fenomeen relevant is voor de leerder om 

receptief te beheersen en of een fenomeen lastig kan zijn gezien verschillen met het Engels. 

De opdrachten omtrent interculturele competenties en taalhandelingen zijn gebaseerd op enerzijds de 

situaties die we zijn tegengekomen in ons materiaal en anderzijds op de kennis vanuit ons team over 

welke aspecten van interculturele communicatie tijdens vergaderingen van belang zijn voor vergaderen 

in het specifiek en medezeggenschap in het algemeen. De opdrachten zijn waar mogelijk gekoppeld aan 

de geselecteerde materialen uit ons corpus en zijn grotendeels reflecterend en/of analyserend van 

insteek. 

De switchopdrachten zijn eveneens gekoppeld aan de woordenschat en taalhandelingen binnen elk 

thema. De switchopdrachten zijn interactief van aard en zijn zo opgezet dat cursisten altijd in het Engels 

reageren op een Nederlandse uiting. In de switchopdrachten is er zowel aandacht voor het inhoudelijke 

aspect van de taaluiting als wel de snelheid (i.e., de vloeiendheid) waarmee men tussen talen wisselt. 

Na vervolmaking van de hoofdstukken was de laatste stap om te kijken of en hoe vaak onze 

geselecteerde set bestuurstaalwoorden terugkwamen in de door ons uitgewerkte hoofdstukken (i.e. de 

dekkingsgraad). We hebben hierbij gekeken hoe vaak in totaal en in welke hoofdstukken de 

bestuurstaalwoorden terugkomen. Indien woorden niet vaak genoeg terugkwamen zijn de woorden 

alsnog in de teksten of oefeningen ingepast. 

5.4 Pilots 
Tijdens de ontwikkeling van de leerlijn hebben we het materiaal uitgeprobeerd in drie pilots. In totaal 

hebben 34 cursisten aan de drie pilots deelgenomen. De uitval was gering: in pilot 1 sloten alle 8 

deelnemers de cursus af. In de tweede pilot waren dat er 6 van de 8 deelnemers en in de derde pilot 15 

van de 18 cursisten. Aan de hand van de ervaringen van de docenten en de feedback van de deelnemers 

zijn er steeds aanpassingen gemaakt om de leerlijn als geheel te verbeteren. De kwaliteit van de leerlijn 

is op de volgende manieren geëvalueerd: 

• De ontwikkeling van de deelvaardigheden is in pre- en posttaaltoetsen (Staatsexamens I en II) 

geëvalueerd. 

• De effectiviteit en werkbaarheid van de materialen is door middel van zowel tussentijdse 

surveys per thema als een thema-overstijgende survey geëvalueerd. 

• Feedback op de didactiek van onze methode is verzameld in interviews en logboeknotities van 

de docenten.  

De enquêtes in de drie pilots vonden telkens plaats aan het eind van elk thema en ook aan het eind de 

cursus. De deelnemers zijn via  informed consent akkoord gegaan. Zij reageerden op een reeks 5 Likert-

schaalvragen over kennis van de participatie aan de medezeggenschap, zoals begrip van de 

vergaderagenda, specifieke woordenschat, kennis over Nederlandse vergadercultuur en hoe of 



deelnemers aangeboden informatie adequaat konden verwerken en erop reageren (bijvoorbeeld 'Ik kan 

de hoofdlijnen van een vergadering volgen', 'Ik kan adequaat reageren tijdens een vergadering', enz.).   

Tabel 6: Beoordeling van de hele cursus 

  Gemiddeld  over de cursus 

Ik heb thema-specifieke kennis van onderwerpen 4.09 

Ik kan de hoofdpunten van een vergadering volgen.  3.975 

Ik begrijp de betekenis van de groene woorden in dit thema 3.5 
Legenda: *0,01 tot 1,00 is (helemaal mee oneens); tot 2,00 is (niet mee eens); van 2.01 tot 3.00 is (neutraal); 3.01 tot 4.00 is (eens); 4.01 t/m 

5.00 is (helemaal mee eens) 

Tabel 7: De ontwikkeling van het leerproces  

 Begin van de 
cursus 

Eind van de 
cursus 

Ik kan gesproken Nederlands (op een normaal spreektempo)  

goed begrijpen.  

2.9 
  

3.6 

Ik kan Nederlandse nota’s en andere geschreven stukken  
globaal begrijpen.  

3.2 4.3 

Ik kan adequaat reageren (in het Engels) tijdens  
een vergadering. Ik kan Nederlandse sprekers goed verstaan.  

3.2 3.75 

Ik weet wat ik moet doen als ik een woord niet begrijp.  3.5 3.9 

 

Zoals te zien in zowel Tabel 6 als 7 werden tijdens de cursus hoge gemiddelden van inhoudelijke kennis 

ontdekt en scores aan het begin en aan het einde van de cursus toonden consequent verbetering in 

receptieve vaardigheden en woordenschatontwikkeling. 

Er werden ook open vragen gesteld om deelnemers in staat te stellen de positieve of negatieve aspecten 

van de pilot te benadrukken en aan te geven waar ontwikkelingskansen lagen bij de cursus. In de eerste 

pilot vonden cursisten dat de les in een te hoog tempo werd gegeven. Bovendien waren de regels en 

praktijk van het luisteren in het Nederlands en het spreken in het Engels onduidelijk. Later in de pilots 

zijn deze tekortkomingen aangepakt en zijn dergelijke suggesties verdwenen. Positieve feedback had 

betrekking op de uitleg van de context van de oefeningen, evenals het enthousiasme van de docent. De 

onderstaande twee citaten geven een mooi beeld van de impact die deze receptieve 

meertaligheidscursus heeft gehad op de deelnemers. 

“Ik heb echt genoten van de cursus. Ik heb gemerkt dat mijn woordenschat in formele contexten sterk is 

toegenomen en ik luister beter omdat ik meer gewend ben geraakt aan de stijl van spreken en het 

spreektempo in formele vergaderingen. Dat kwam door de luisteroefeningen. Ik vind het ook heel leuk 

hoe de docent een discussie over culturele verschillen mogelijk maakt en mensen ruimte geeft om hun 

ervaringen te delen, en dat we dit in het Nederlands of in het Engels kunnen delen. Over het algemeen 

was de cursus de "veiligste plek" die ik tot nu toe in een cursus Nederlands heb meegemaakt. Ik voelde 

me op mijn gemak om fouten te maken die ik niet eerder zo heb gevoeld in andere, meer formeel en 

strak gestructureerde cursussen.” (pilot 1) “Ik vind de cursus geweldig en feliciteer de ontwikkelaars. Ik 

vond de besproken onderwerpen (thema's) erg leuk en heb veel geleerd over de universiteit. Ik vind het 



vooral mooi hoe het thema diversiteit is behandeld. Ik denk dat je als voorbeeld ook zou kunnen kijken 

naar het plan voor gendergelijkheid in de universiteit. Ik zou alle nieuwe medewerkers aanraden om 

deze cursus te doen.” (pilot 3) 

De verkregen feedback heeft geleid tot een heroverweging van het aantal hoofdstukken en de inhoud 

daarvan. Daarnaast is de feedback verwerkt in handreikingen voor de docent in de 

docentenhandleiding. Een verbeterslag die we in de toekomst nog zouden willen doorvoeren is het 

realiseren van differentiatie door middel van het aanbieden van leesteksten en luisterfragmenten op 

verschillende taalniveaus (tussen B1 en C1), zodat een leerder binnen de niveauschalen zijn eigen 

leerlijn kan volgen. 

Naast de ervaringen van de deelnemers hebben we op basis van de ontwikkeling van de 

deelvaardigheden (vastgesteld a.d.h.v. de taalvaardigheidstoetsen voor en na de cursus) globaal de 

efficiëntie van de lees- en luisteroefeningen en –didactiek in kaart kunnen brengen. De resultaten uit de 

laatste twee pilots suggereren op beide vaardigheden groei in de deelvaardigheden na het volgen van 

de cursus, zowel binnen een taalniveau als naar een niveau hoger. Deze groei lijkt het grootst te zijn bij 

de cursisten met een startniveau van B1. Meer onderzoek en een groter sample is echter nodig om door 

statistiek onderbouwde conclusies te kunnen trekken.  Al met al waren de leerders uit de drie pilots over 

het algemeen zeer tevreden over de inhoud en aanpak van onze cursus. Zo gaf een cursist bijvoorbeeld 

aan officiële vergaderingen na deze cursus beter te kunnen volgen en vertelde een andere cursist door 

deze cursus participatie in een medezeggenschapsorgaan te overwegen. Volgend jaar wordt deze cursus 

aangeboden binnen het curriculum van University College Utrecht (UCU) en zal de cursus met Caracal 

worden geëvalueerd. 

 

 

6. Eindproduct: Cursus Receptief Nederlands voor 

Medezeggenschappers 

6.1 Doelstelling en doelgroep 
De methode “Meertalig vergaderen – Receptief Nederlands voor medezeggenschappers” is speciaal 

ontwikkeld voor internationale leden van medezeggenschapsorganen. Het doel van deze methode is 

succesvolle interactie in een meertalige setting. Deze methode traint leerders naar een taalniveau 

waarop ze onafhankelijk van hulpmiddelen (zoals tolk) kunnen participeren in een meertalige omgeving, 

met een specifieke focus op de medezeggenschap. We willen de deelnemers voldoende receptieve 

kennis en vaardigheden van het Nederlands efficiënt aanleren zodat ze in het Engels kunnen 

communiceren met collega's die Nederlands blijven spreken. Onze methode focust op meertalig, 

communicatief en receptief onderwijs. We noemen onze methode daarom ook wel de Multilingual 

CORE methode.  

De subdoelen van onze methode zijn als volgt: 

• Het vergroten van de kennis en woordenschat met betrekking tot medezeggenschap in 

Nederlandse bestuursorganen.  

• Het vergroten van de deelvaardigheden lezen en luisteren.  



• Het ontwikkelen van efficiëntie in het wisselen tussen talen.  

• Het adequaat reageren in het Engels in interactie met Nederlandssprekende gesprekspartners.  

• Het begrijpen van en kunnen reflecteren op culturele verschillen en het ontwikkelen van 

interculturele competenties.  

Deze methode is gericht op internationale cursisten met tenminste B1 niveau Nederlands die werkzaam 

zijn in de Nederlandse medezeggenschap of die daar belangstelling voor hebben.  

6.2 Materiaal 
Voor de methode hebben we meerdere materialen ontwikkeld. Ten eerste een docentenhandleiding 

waarin wordt uitgelegd wat de didactische uitgangspunten van de methode zijn. Ook staan daar nog 

extra aanwijzingen per hoofdstuk en per opdracht in. Verder hebben we een Engelse introductie tot de 

methode geschreven waarin de cursisten iets kunnen lezen over de achtergrond en het ontstaan van de 

methode als mede de doelstellingen en de opbouw. Het lesmateriaal zelf bestaat uit een cursusboek 

met zes hoofdstukken waarin teksten en opdrachten staan. Bij de opdrachten horen ook 

geluidsfragmenten. Deze geluidsfragmenten zijn ontwikkeld op basis van opnames van de 

universiteitsraad 2020-2021, maar zijn herschreven en geanonimiseerd. Als laatste is er ook een 

antwoordmodel per thema. 

De zes thema's die achtereenvolgens aan bod komen zijn 1) Medezeggenschap, hoe werkt dat? 2) 

Onderwijs- en examenreglement (OER), 3) Diversiteit en Inclusie, 4) Taalbeleid, 5) Werken bij de 

universiteit en 6) Financiën en herhaling. 

Elk thema begint met een vooruitblik op wat er geleerd en geoefend wordt in het thema. Daarna volgen 

rondom authentieke leesteksten en luisterfragmenten verschillende opdrachten. We gebruiken een 

achttal verschillende soorten opdrachten. Er zijn twee soorten reflectieopdrachten: De eerste is ter 

voorbereiding op het thema en de woordenschat en vraagt de cursist om na te denken over het thema. 

De tweede komt voornamelijk voor als er wordt nagedacht over de eigen ervaring met een bepaalde 

taalhandeling of Interculturele communicatiesituatie en de toepassing op de huidige werksituatie. Er zijn 

ook twee soorten woordenschatopdrachten. De eerste komt altijd aan het begin van een nieuwe 

paragraaf en dat is een woordenschattabel met daarin de woorden die de cursisten tegen zullen komen 

tijdens de lees- en luisteropdrachten. Het is daar dus een voorbereiding op en hiermee hopen we het 

netwerk rondom het thema alvast te openen bij de cursisten. Er zijn natuurlijk ook 

woordenschatopdrachten voor de verwerking van de woordenschat. Daarnaast hebben we ook 

leesopdrachten die bestaan uit authentieke bronnen zoals nota's, brieven, universitaire websites etc. De 

luisteropdrachten zijn ook gebaseerd op authentieke bronnen namelijk die van opnames van 

universiteitsraadsvergaderingen. In de grammaticaopdrachten wordt er ingegaan en geoefend met een 

grammaticaal fenomeen dat de cursist tegen is gekomen in een van de leesteksten. We hebben ons 

beperkt tot grammaticale fenomenen die het begrip van het Nederlands bemoeilijken. Een andere 

categorie van opdrachten zijn vergader-weetjes-opdrachten en interculturele 

communicatieopdrachten. In deze opdrachten worden bepaalde opvallende voorbeelden uit de 

Nederlandse vergadercultuur behandeld en wordt de cursist gestimuleerd om na te denken over 

verschillen en overeenkomsten tussen (talige)culturele tradities binnen het werkveld. Aangezien een 

van de subdoelen is om het switchen tussen talen (in denken, spreken en luisteren) te oefenen worden 

er ook specifieke Luistertaalopdrachten gedaan. Elk hoofdstuk eindigt met enkele praktijkopdrachten 



om het geleerde in de eigen praktijk te onderzoeken of uit te proberen. In bijlage 2 ziet u voorbeelden 

van elk van deze opdrachten. 

6.3 Didactische uitgangspunten 
Onze methode is uniek in zoverre dat onze focus is op meertalig, receptief onderwijs. Ondank dat we 

alleen streven naar het vergroten van receptieve vaardigheden volgen we voor het aanleren van de 

leerwoorden en - zinnen een variant van het ABCD-model van Nuener (Neuner, 1981), waarbij 

oefeningen in vier fasen zijn opgebouwd, van receptief naar productief. Onze methode is een receptieve 

methode, daarom is het belangrijk om te benadrukken dat wij productie zien als het actief gebruiken 

van de vertaling van het geleerde Nederlandse woord en begrip te laten zien door adequaat in het 

Engels te reageren op het door een conversatiepartner gebruikte Nederlandse woord/ constructie, zie 

Tabel 8 voor onze interpretatie van het ABCD-model van Nuener.  

Tabel 8: Receptieve interpretatie van het ABCD-model van Nuener 

Fase A Receptieve fase De leercontext en concepten worden door reflectieopdrachten 
geactiveerd en de leerwoorden en –zinnen worden met hun vertalingen 
in betekenisvolle context aangeboden. 

Fase B Inslijpen In verschillende receptieve verwerkingsopdrachten worden de 
leerwoorden en –zinnen herhaald en ingeoefend.  

Fase C Gestuurde 
productie 

Cursisten worden getraind in het gebruik van de adequate vertaling van 
leerwoorden en –zinnen in een gestuurde betekenisvolle context, zoals 
een taalswitchopdracht waarbij men in het Engels in een uiting met de 
vertaling van een leerwoord moet reageren op een Nederlandse uiting.  

Fase D Vrije productie In deze fase voeren de cursisten het geleerde in de praktijk uit. Ze 
kunnen de leerwoorden en –zinnen in context moeiteloos begrijpen en 
daar adequaat in het Engels op reageren. Denk aan de participatie in 
een meertalige vergadering. 

 

Het meertalige uitgangspunt is verder goed zichtbaar tijdens de lessen, want daarin wordt het hele 

talenrepertoire van de cursisten betrokken en is er veel uitwisseling van ervaringen. Naast het leren van 

bestuurstaalwoordenschat is het ook de bedoeling dat de docent samen met de cursisten een 

respectvolle sfeer creëert waarin cursisten zich veilig voelen om over hun ervaringen te vertellen en te 

leren over hoe ze aspecten van meertalig vergaderen bespreekbaar kunnen maken in hun eigen 

werksituatie. Door het bespreken en toepassen van theorieën uit de interculturele communicatie 

creëren we een wij-gevoel waarin diversiteit als kracht wordt gezien. 

 

7. Conclusies en aanbevelingen 
De Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht op heeft op 24 mei 2022 ingestemd met het nieuwe 

tweetalig taalbeleid. Het is belangrijk dat het CvB dit nieuwe taalbeleid de komende jaren actief 

uitdraagt als een gemeenschappelijk uitgangspunt voor een inclusieve en diverse universiteit. De 

ervaring bij andere meertalige universiteiten leert dat een gemeenschappelijke keuze voor 

meertaligheid heel belangrijk is voor studenten, docenten en staf. Het is een noodzakelijke steun voor 

als zij worden geconfronteerd met barrières, moeilijkheden en weerstanden als gevolg van talige en 



culturele diversiteit. Voor de medezeggenschap is het van belang dat internationals en Nederlandse 

studenten en docenten expliciet worden gemotiveerd om op alle niveaus deel te nemen aan meertalig 

overleg en bereid zijn zich verkiesbaar te stellen.  

In de huidige medezeggenschap vinden we naast meertalige scenario’s ook twee scenario's waar 

expliciet gekozen wordt voor een ééntalig (Nederlands of Engels) taalbeleid (zie Tabel 1). Anderstaligen 

worden hier uitgesloten van de vergaderingen. Bij de implementatie van het nieuwe taalbeleid 

verdienen faculteiten en opleidingen waar deze scenario's aangetroffen worden extra zorg. Het is 

duidelijk dat hier een lange termijnstrategie met de inzet van alle ontwikkelde tools en services 

noodzakelijk zal zijn.  

Het is belangrijk dat er een universitair centrum voor meertaligheid wordt ingericht dat alle faculteiten 

en opleidingen service biedt bij de volgende taken: advies, bemiddeling, webservices, tolken, vertalen, 

taalcursussen en interculturele trainingen. Daarbij is een ombudspersoon belangrijk om in 

voorkomende gevallen te kunnen bemiddelen en adviseren bij individuele meertalige kwesties. Een 

centraal academisch centrum voor meertaligheid kan bestaande expertise in faculteiten en afdelingen 

bundelen en werken aan efficiëntie en effectieve dienstverlening.  

Het is belangrijk dat in het trainingsaanbod voor studenten, docenten en staf met belangstelling voor 

medezeggenschap het hele pakket van A1 t/m C1 wordt aangeboden. In de huidige plannen van het CvB 

zit een lacune van B1 > B2.  

Ter voorbereiding van de oprichting van een universitair centrum voor meertaligheid is het aan te 

bevelen om een Coördinator meertaligheid aan te stellen. Deze krijgt tot taak bestaande expertise te 

bundelen en bij te dragen aan een gecoördineerde implementatie van het nieuwe taalbeleid.  

Het verdient aanbeveling de bestaande klankbordgroep van het M&M project te continueren als 

Adviescommissie Meertaligheid voor de implementatie van het taalbeleid.  
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Bijlage 1: Tabel 9: Council board members and Language Policy per 
Dutch university, 2019-2022  

(Levert 2021, 13) 

University 
UC # Board 

Members 
UC Meeting language policy UC Document language policy 

Utrecht University  12 staff 
The spoken language is Dutch, 

Lingua Receptiva is used 

Written bilingually or provided with 

English summaries 

 12 students   

University of Twente  9 staff  
English, unless only Dutch speakers 

are present 
English only 

 9 students   

Maastricht University  9 staff  Free to express in English or Dutch English only 

 9 students    

University of 

Amsterdam  
15 staff (COR) 

The SR speaks English, in the 

plenary meetings it is Dutch. Lingua 

Receptiva is used 

Mostly English or provided with 

English Google translations.  

 14 students (SR)   

Tilburg University  9 staff Unknown or not available  Unknown or not available  

 9 students   

Leiden University  8 staff 
Dutch, unless there is a good 

reason to switch to English 

Available in Dutch and English, from 

2020 provided with translations 

 8 students   

Erasmus University 

Rotterdam  
12 staff 

English, unless only Dutch speakers 

are present 

All documents are available in 

Dutch and English 

 12 students   

University of 

Groningen  
12 staff 

Dutch, as long as all members have 

sufficient passive knowledge 
English only 

 12 students   

Radboud University 

Nijmegen 
20 staff (OR) Dutch only 

Available in Dutch and English, 

minutes provided with manual 

translations 

 14 students (SR)   

 

  



Vervolg: Tabel 9: Council board members and Language Policy per Dutch 

university, 2019-2022  

(Levert 2021, 13) 

Wageningen University 16 staff (OR) 

The SR speaks English, in the 

plenary meetings it is Dutch or 

English 

Available in Dutch and English or 

translations. Minutes in English.  

 12 students (SR)   

Delft University  23 staff (OR) 
Dutch, unless non-Dutch speaker is 

present 

Available in Dutch and English, most 

preparation documents are in 

Dutch 

 10 students (SR)   

Eindhoven University  9 staff  
English, unless only Dutch speakers 

are present 
English only 

 9 students   

Vrije Universiteit 

Amsterdam  
21 staff (OR) 

Free to express in English or Dutch, 

Lingua Receptiva is used 
Can be bilingual, but mostly Dutch 

 11 students (SR)   
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