
De academische wereld heeft terecht kritiek
op de recent ingevoerde taaltest Engels voor
professoren (DS 24 september). Het is inder
daad onbegrijpelijk dat docenten die al jaren
lang in het Engels doceren plots worden ge
confronteerd met een taaltest. Alsof het werk
uit het verleden ineens geen waarde meer
heeft.
Anderzijds is het een realiteit dat doceren in
het Engels steeds meer ingang vindt in onze
universiteiten en dus is het begrijpelijk dat
men regels wil opstellen die deze nieuwe evo
lutie omkaderen. Waar we ons wel bewust van
moeten zijn is dat die verengelsing een studen
tenmobiliteit op gang brengt die ten koste kan
gaan van onze sociale verworvenheden.
In Europa zijn er grote verschillen in studiegel
den die men moet neertellen om aan een be
paalde universiteit te studeren. De verschillen
in belastingdruk spelen daarbij een rol. Zo zijn
er landen met lage belastingen, maar hoge stu
diegelden (Verenigd Koninkrijk, Nederland)
en landen met hoge belastingen, maar lage stu
diegelden (Vlaanderen, Scandinavië). Het ge
vaar bestaat dat studenten uit de eerste groep

landen massaal ‘migreren’ naar de tweede
groep en later als werknemer, dus zodra ze die
verhoogde belasting zouden moeten betalen,
snel terugkeren naar de eerste groep. Landen
met lage studiegelden gaan dan heel Europa
subsidiëren op kosten van hun belastingbeta
lers. Die evolutie wordt nog gevoed vanuit de
universiteiten zelf, aangezien zij worden ge
subsidieerd op basis van studentenaantallen
en marktaandelen.

Pervers effect

Er zijn weliswaar nog taal en cultuurbarrières
die die evolutie temperen. Maar tussen landen
van dezelfde taalgemeenschap stellen we vast
dat studenten steeds mobieler worden. Als
men de taalbarrière wegneemt, door opleidin
gen te verengelsen bijvoorbeeld, zal die trend
alleen maar toenemen. Het systeem riskeert
dan te ontsporen.

Verschillende ingrepen zijn denkbaar, maar
niet alle even haalbaar. De eerste optie, die tot
nu werd gevolgd, is dat men het voor universi
teiten moeilijker maakt om Engelstalige oplei
dingen aan te bieden, zoals door een taalattest
voorop te stellen. Deze moeilijk te implemen
teren regels riskeren een pervers effect te gene
reren. Universiteiten zullen investeren in de
taalvaardigheid van hun professoren en zo zal
het aanbod Engelstalige opleidingen (en de

toestroom buitenlandse studenten) alleen
maar toenemen.
Een tweede optie is dat Europa tegelijk met de
academische graden ook de financiering/stu
diegelden zou harmoniseren. Maar dit impli
ceert dat ook het belastingniveau moet worden
geharmoniseerd, iets wat onhaalbaar is omdat
daarvoor in de EU unanimiteit nodig is. In
sommige landen (zoals de Scandinavische)
zijn burgers sneller bereid meer belastingen te
betalen om meer collectieve voorzieningen te
bekomen, in andere landen niet (zoals de An
gelsaksische). Gevolg is dat landen met lage
studiegelden zullen worden gedwongen om
hun studiegelden te verhogen, ook voor hun
eigen studenten. Zo riskeren Vlaamse studen
ten te worden ‘verdrongen’ door buitenlandse.
Het is duidelijk dat deze evolutie sociaal niet
wenselijk is en bovendien riskeert men twee
keer te moeten betalen: de studiegelden zullen
verhogen, maar de belastingen zullen niet ver
lagen.

Selectieve regels

Maar er is een derde optie die pragmatischer
is en te verkiezen, namelijk dat men selectieve
(maar werkbare) regels opstelt. Volledig En
gelstalige opleidingen worden dan best be
perkt tot specifieke doelgroepen en daar moet
men de correcte (markt)prijs voor aanrekenen,
uiteraard ongeacht de nationaliteit/herkomst
van die studenten. Zoiets is volledig conform
het gelijkheidsbeginsel: gelijke situaties gelijk
behandelen en verschillende situaties ver
schillend behandelen.
Door de Engelse taal in ons hoger onderwijs
zomaar over te nemen, importeren we niet al
leen die taal, maar ook de Angelsaksische cul
tuur en hun liberale marktdenken. De derde
piste, ook al lijkt ze paradoxaal, vormt het no
dige ‘tegengif ’ dat het mogelijk maakt om onze
sociale verworvenheden veilig te stellen.

ENGELSE OPLEIDINGEN DREIGEN STUDIEGELD OMHOOG TE DUWEN

Engelstalige opleidingen
worden best beperkt tot
specifieke doelgroepen en
daar dient men de
correcte (markt)prijs voor
aan te rekenen

‘Studenten uit landen met hoge studiegelden zullen graag Engelse opleidingen volgen in België, waar het studiegeld een pak lager ligt.’ © Dries Luyten

KLAAS DE BRUCKER
Wie? Doceert Microeconomie,
Europees Beleid en Decisionma
king aan KU Leuven (HU Brus
sel). Hij neemt er ook deel aan
het sociaal overleg, maar schrijft
dit artikel uit eigen naam.
Wat? Hoe meer Engelstalige op

leidingen we aanbieden, hoe meer buitenlandse stu
denten we aantrekken en dat zal uiteindelijk leiden
tot een verhoging van het studiegeld.

‘Ik vind het
niet zo absurd
om een
product als
epo toe te
laten.’

Als het de gezondheid niet
schaadt en de wielersport wat
draaglijker maakt, dan moeten
sommige producten misschien
wel kunnen, vindt wielrenner
JAN BAKELANTS
(in Humo).
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Door de verengelsing van het hoger onderwijs trekt ons land steeds meer buitenlandse studenten aan die
zo de torenhoge studiegelden in eigen land kunnen omzeilen. Daar wordt de Vlaamse student de dupe
van, zegt KLAAS DE BRUCKER.

Wie betaalt voor de
buitenlandse student?
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