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Nr. 26 ZESDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 14februari 1992

Aan artikel 1.3, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Zij
richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het
onderwijs wat betreft Nederiandstalige studenten mede op de bevor–
dering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.

B

In hoofdstuk 7 wordt na het opschrift van titel 1, paragraaf 1, een
nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.1a 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 noodzaken,
overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde
gedragscode.
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Toelichting

Deze nota van wijziging legt vast dat de bevordering van de uitdruk–
kingsvaardigheid in het Nederlands tot de doelstellingen van de instel–
lingen voor hoger onderwijs behoort. Met het oog daarop wordt voorge–
schreven dat het Nederlands voertaal is bij het geven van onderwijs en
het afnemen van de examens. Op deze regel zijn uitzonderingen
mogelijk. Naast de onder a en b genoemde gronden wordt in onderdeei c
ruimte geboden om ook op andere gronden, verband houdend met de
specifieke aard en de inrichting van het onderwijs alsmede op basis van
overwegingen verband houdend met de kwaliteit van het onderwijs of de
herkomst van de studenten het onderwijs in een andere taal aan te
bieden. Aard en inrichting van het onderwijs kunnen verband houden met
internationalisering en internationale uitwisselingsprogramma's. De
kwaliteit van het onderwijs kan een uitzonderingsgrond vormen wanneer
specifieke expertise niet in Nederland beschikbaar is en een buitenlandse
docent aangetrokken moet worden. Tenslotte kan de herkomst van de
studenten een grond zijn om het onderwijs in een andere taal dan het
Nederlands aan te bieden. In een gedragscode werkt het instellingsbe–
stuur deze gronden nader uit. Het voornemen bestaat om de inspectie
periodiek, in een driejaarlijkse frequentie, verslag uit te laten brengen
over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en de
inrichting van de gedragscodes Door de wettelijke verankering van de
positie van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs en de gekozen
uitwerking biedt de wet aanknopingspunten voor een regelmatig
onderzoek door de inspectie op dit punt.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman
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