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21-01-2008 Marc Hooghe;

Kiezen voor middelmaat

Ofwel spelen we mee in die Europese onderzoeks- en onderwijsruimte, ofwel kiezen we voor een eenzijdige focus op het Nederlands

Marc Hooghe verdedigt het Engels in het hoger onderwijs 

Marc Hooghe doceert politieke wetenschappen aan de KU Leuven en de Université Lille II. @4 DROP 2
OPINIE:Het debat over de plaats van het Nederlands in het hoger onderwijs is weer losgebarsten. Het is echter 
spijtig dat die discussie vooral wordt gevoerd op basis van ideologische vooroordelen, waardoor men steeds 
opnieuw verwijst naar historische trauma's van bijna een eeuw geleden. De meeste deelnemers aan het debat in 
het Vlaams Parlement lijken niets af te weten van de realiteit van het hedendaagse hoger onderwijs. 

Om te beginnen probeert men angst in te boezemen door spookbeelden te verspreiden. De democratisering van 
het hoger onderwijs zou in gevaar zijn, luidt het. Het is vreemd dat argument opeens te horen uit de mond van 
partijen die zich nog nooit zorgen hebben gemaakt over de gelijke kansen op toegang tot het hoger onderwijs, 
maar soit. In werkelijkheid is er natuurlijk niemand die eraan denkt de reguliere bachelor- en masteropleidingen 
te verengelsen. Over dertig jaar zullen Vlaamse studenten nog altijd rechten, geneeskunde, politicologie of 
psychologie in het Nederlands kunnen studeren, laat daar geen twijfel over bestaan. De discussie heeft daar 
niets mee te maken en het gaat hier dan ook om een rookgordijn dat wordt opgeworpen om het echte debat te 
vervalsen.

Waarover gaat het dan wel? Om te beginnen hebben we sinds twintig jaar het Erasmusprogramma, waardoor 
onze studenten gedurende een semester of een jaar in het buitenland kunnen gaan studeren. Dat is een 
belangrijke ervaring voor hen. Door de aanwezigheid van heel veel multinationals en internationale instellingen 
in Brussel is de kans groot dat heel wat van onze studenten later in een internationale werkomgeving terecht 
zullen komen. Ze hebben dus veel meer baat bij internationale ervaring dan bijvoorbeeld studenten uit Portugal 
of Griekenland, bij wie de kans groter is dat ze in een puur nationale werkomgeving terecht zullen komen. 
Goede studenten hebben er daarom alle belang bij zes maanden in Stockholm of Helsinki te gaan studeren. Wat 
de grote verdedigers van het Nederlands niet lijken te weten, is dat het hele Erasmussysteem draait op 
wederkerigheid: wij sturen studenten naar Helsinki, maar in ruil verwachten de Finse universiteiten ook dat wij 
hun studenten hier met open armen ontvangen.

Daar knelt het schoentje: die Finnen zijn hier natuurlijk welkom, maar door de huidige taalregeling kunnen ze in 
de praktijk maar een beperkt aantal vakken volgen. De zelfverklaarde verdedigers van het Nederlands moeten 
hier maar eens consequent zijn: als wij geen vakken in het Engels mogen aanbieden, verspelen we het recht 
onze Vlaamse studenten naar het buitenland te sturen. Misschien moet Vlaanderen dan maar de optie nemen 
om uit het Erasmusprogramma te stappen. 

Er is nog een ander element dat pleit voor een versoepeling van de huidige taalregeling. Onze Vlaamse 
universiteiten tellen - gelukkig maar - een aantal vooraanstaande onderzoeksteams die internationaal op 
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topniveau staan. Die teams hebben wel degelijk iets te vertellen aan de rest van de wereld, gewoon omdat ze 
aan de spits staan van het wetenschappelijk onderzoek in hun vakgebied. Er is een vraag van buitenlandse 
studenten om hier te komen studeren bij die internationaal erkende experts, onder de vorm van een of andere 
advanced master-opleiding. De betrokken onderzoekers zouden ook willen ingaan op dat verzoek, omdat ze nu 
eenmaal graag hun kennis willen doorgeven aan een volgende generatie. 

De huidige taalwetgeving maakt dat echter moeilijk, omdat de Vlaamse overheid het blijkbaar belangrijker vindt 
dat alles in het Nederlands wordt aangeboden dan dat men het streven naar internationale topkwaliteit zou 
aanmoedigen. In de praktijk lost dat probleem zich trouwens als volgt op: universiteiten uit onze buurlanden die 
wel dat soort internationale programma's mogen aanbieden nodigen de Vlaamse toponderzoekers uit voor een 
aantal gastcolleges voor een internationaal publiek. Die onderzoekers kunnen op die manier hun kennis 
doorgeven, maar het zijn onze Nederlandse en Britse collega's die aan de kassa staan. En Vlaanderen blijft 
intussen een blinde vlek op de internationale wetenschappelijke landkaart, ondanks alle kwaliteit die we hier te 
bieden hebben. Dat heeft overigens niets met democratisering te maken: internationaal is het zeer gebruikelijk 
dat je enerzijds studenten laat betalen voor een opleiding en hen anderzijds via een beurzensysteem gratis laat 
deelnemen aan een gespecialiseerde opleiding.

Het debat over het gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs gaat ook voorbij aan één zeer belangrijke
randvoorwaarde waarop we geen enkele invloed hebben als Vlamingen. In het kader van de meerjarenbegroting 
2007-'13 zal de EU heel wat geld besteden aan de verhoging van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs in 
Europa. Een dergelijk Europees initiatief is belangrijk, omdat we anders volledig weg worden gespeeld door de 
Amerikaanse kennisindustrie. Een eengemaakte Europese ruimte voor onderwijs en onderzoek kan ervoor 
zorgen dat we onze Europese waarden een centrale rol kunnen laten spelen in het wetenschappelijk onderzoek 
en ons niet volledig laten beheersen door de Amerikaanse hegemonie. De Europese budgetten zijn al vastgelegd 
tot 2013 en ze zullen daarna enkel nog stijgen. Officieel stelt men dat de Vlaamse universiteiten moeten 
deelnemen aan die Europese onderzoeksruimte, maar tegelijk zorgt de Vlaamse taalwetgeving ervoor dat we die 
concurrentie moeten aangaan terwijl onze handen op de rug worden gebonden.

Het debat over het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs houdt dus een fundamentele keuze in. Ofwel 
spelen we mee in die Europese onderzoeks- en onderwijsruimte en proberen we onze studenten de best 
mogelijke kwaliteit te bieden. Daardoor kunnen we ook de Europese waarden van solidariteit, gelijkheid en 
vrijheid een rol laten spelen in het internationale wetenschapsbedrijf. 

Ofwel blijven we ons wentelen in de historische trauma's van 1930 en kiezen we voor een eenzijdige focus op 
het Nederlands. We kiezen dan voor een provincialistische middelmaat en kunnen dan evengoed aan de EU laten 
weten dat Vlaanderen helemaal niet op de Europese kaart wil staan. Ik denk dat de Vlaamse universiteiten en de 
Vlaamse studenten beter verdienen. Vlaanderen heeft wel degelijk topkwaliteit te bieden. Juist diegenen die 
bekommerd zijn om de internationale uitstraling van Vlaanderen zouden de Vlaamse universiteiten de kans 
moeten bieden voluit hun kans te wagen in een eengemaakt Europa.
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