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Memo Taalbeleid

Geacht College van Bestuur,

De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) heeft het voorgelegde memo Taalbeleid intern besproken. De CSR wil
het College van Bestuur graag bedanken voor het opstellen van een concreet taalbeleid tussen beide partijen
en hoopt dat dit de samenwerking zal bevorderen. Bij het aangegeven taalbeleid had de CSR nog een aantal
concrete opmerkingen en suggesties, die ook zijn besproken op het Informeel Agenda Overleg van 5 oktober jl.

Ten eerste is de CSR van mening dat het duidelijk moet worden welke stafleden een Engelse cursus aangeboden
krijgen, en dat er minimaal één persoon per departement moet zijn die Engels spreekt van voldoende kwaliteit. Het
is niet de bedoeling om deze taalcursus voor stafleden verplicht te stellen, maar in verband met het waarborgen van
goede communicatie ziet de CSR de Engelse taalvaardigheid als een noodzakelijkheid.
Ten tweede is de CSR van mening dat de Nederlandse taalcursussen voor alle leden van de medezeggenschap
beschikbaar moeten worden gesteld en niet alleen voor de leden van de CSR. De CSR is van mening dat goede
ondersteuning in communicatie beschikbaar moet zijn voor alle leden van de medezeggenschap. De eerste stap
in de goede richting is om zowel de Nederlandse als Engelse taalcursussen ook aan de facultaire
medezeggenschap aan te bieden.

Ten derde is de CSR van mening dat, gegeven de complexiteit van de stukken, er niet voor een mondelinge
toelichting in het Engels moet worden gekozen. Bij het geven van een mondelinge toelichting kan er namelijk
niet voldoende voorbereiding plaatsvinden en daarnaast kan de mondelinge toelichting ook leiden tot
vertaling- en/of interpretatieproblemen. De CSR stelt voor dit onderdeel uit het taalbeleid te schrappen.
De CSR is bereid om nogmaals in gesprek te treden over de bovenstaande aanbevelingen.
Met vriendelijke groet,

Pim van Helvoirt
Voorzitter
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