
5. Een ‘redelijk eigenzinnige’ blik op de toekomst

Het project Academisch Nederlands wil zich de komende jaren professionaliseren bin-
nen de faculteiten. De taaltesten binnen het luik ‘voelen’ geven momenteel een realis-
tisch beeld van de algemene taalvaardigheid en kunnen op termijn aangepast worden
zodat de opvallendste problemen meteen worden aangekaart. Het tweede luik, ‘uitleg-
gen’, wil het taalaanbod verder uitbreiden naar de andere faculteiten en zich in de reeds
overtuigde faculteiten verder verankeren. De taalsessies worden eveneens elk jaar geop-
timaliseerd aan de hand van de feedback van de docenten en studenten. Voor het derde
‘begeleidende’ luik wil het project vooral werken aan het verlagen van de drempel om
nog meer studenten te bereiken. 
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Taalbeleid in het hoger onderwijs

Zowat elke universiteit in de Lage Landen formuleerde in de voorbije jaren een aantal
richtlijnen en ambities rond taalbeleid. In essentie betrof het doorgaans een even-
wichtsoefening tussen het ‘beschermen’ van het Nederlands als wetenschapstaal en het
aanvaarden van de dominante positie van het Engels in de internationale onderzoeks-
realiteit. Los van de duidelijke verschillen tussen Vlaanderen en Nederland, zijn die
visies de vertaling van een vrij breed gedragen communis opinio en wegen ze niet al te
zwaar op de universitaire begrotingen. Vlaanderen en Nederland volgen daarmee de
trend die andere Europese landen eerder al inzetten.

Wie meertaligheid breder interpreteert dan kennis van de moedertaal plus een beetje
Engels moet die plannen wel als ontgoochelend en weinig ambitieus ervaren. Met een
blik op de diverse studies die recent verschenen over taalbeleid en universiteit – zowel
in Vlaanderen en Nederland als daarbuiten – proberen we een aanzet te geven voor
wat een oprecht en gedurfd taalbeleid zou kunnen zijn.

7. Nederlands in een meertalige context
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