
PETITIE AAN HET VLAAMS PARLEMENT TOT BEHOUD VAN HET
NEDERLANDSTALIG KARAKTER VAN HET HOGER ONDERWIJS

De vernederlandsing van het hoger onderwijs is een van de belangrijkste stappen geweest in de emancipatie
van Vlaanderen en de Vlamingen. Generaties Vlamingen voor ons hebben er zich voor ingezet, zoals ook
generaties voordien zwaar benadeeld zijn geworden doordat het hoger onderwijs in een vreemde taal werd
georganiseerd en de volkstaal mede daardoor geen volwaardige rol kon spelen in de samenleving.

Vandaag moeten we jammer genoeg vaststellen dat een aantal mensen in Vlaanderen, niet in het minst in
ons hoger onderwijs zelf, ervoor pleiten om die rol van het Nederlands ernstig terug te schroeven en het on-
derwijs in steeds grotere mate in een vreemde taal, voornamelijk het Engels, te laten gebeuren. Deze hou-
ding getuigt van een asociale ingesteldheid tegenover de Vlaamse Gemeenschap: het verhoogt drempel
voor studenten. De gehanteerde argumenten getuigen van kortzichtigheid wat de belangen van die
gemeenschap betreft : dit zal leiden tot functieverlies voor het Nederlands als volwaardige taal op alle
domeinen, inbegrepen de wetenschap, en tot vermindering van de kwaliteit van het onderwijs. Deze hou-
ding is ook anti-Europees, aangezien de rijkdom van Europa ligt in het behoud van culturele verscheiden-
heid en niet in het invoeren van een culturele eenheidsworst

Het gebruik van een vreemde taal in het hoger onderwijs in Vlaanderen is onder bepaalde voorwaarden te
verantwoorden. Dit gebruik is reeds toegestaan Onder redelijke voorwaarden is door de huidige regels, met
name art. 61 van het decreet van 12 juni 1991 op de universiteiten en art. 53 van het decreet van 13 juli
1993 op de hogescholen. Nu reeds is het taalgebruik vrij in de voortgezette opleidingen (derde cyclus) van
het hoger onderwijs en in opleidingen die speciaal aan buitenlandse studenten worden aangeboden. Het is
ook vrij voor 20 % van het onderwijs in de tweede cyclus. De resterende 80 % en de volledige eerste cyclus
moeten in het Nederlands onderwezen worden.

In ontwerpteksten die aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd wordt de positie van het Nederlands
drastisch afgezwakt en de deur opengezet voor een verregaande verengelsing of verfransing van het hoger
onderwijs. Voor ondergetekenden is het meer bepaald onverantwoord om:
-  de mogelijkheid te geven om ook in de eerste twee jaren 20 % van het onderwijs in een vreemde taal te
geven;
- de mogelijkheid te geven om in de meestersjaren het onderwijs voor 100 % te verengelsen of verfransen,
ook voor de gewone programma's (voor de eigen studenten);
- de ontduiking te organiseren door toe te staan dat daarenboven de onderdelen van een opleiding die men
niet aan de eigen universiteit, maar aan een andere Vlaamse Universiteit volgt, in een andere taal worden
gevolgd;
- de mogelijkheid te geven een Nederlandstalige opleiding volledig af te schaffen zolang men een
samenwerkingsakkoord heeft met minstens een andere instelling die deze wel behoudt;
- géén kwaliteitswaarborg te voorzien inzake de taal- en vakkennis bij anderstalig onderwijs;
- de regelgevend bevoegdheid deels, en toezichthoudende volledig af te staan aan de onderwijsinstellingen.

Zij verzoeken dan ook niet in te gaan op de lokroepen om daartoe over te gaan en aldus voor het
Nederlands in het hoger onderwijs de volwaardige plaats te behouden die het nu heeft.

Brussel,  29 september 2002.

Matthias E. Storme
Voorzitter Verbond der Vlaamse Academici
eerste ondertekenaar
verdere ondertekenaars op keerzijde.

Dit verzoekschrift wordt ingediend onder auspicien van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OVV) en i.h.b. van het Verbond der Vlaamse Academici (VVA).
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Gelieve alle ingevulde petitieformulieren in origineel te bezorgen aan:
Vlaams Dienstencentrum, Passendalestraat 1A, 2600 Berchem.


