
 

 

 

Geachte College van Bestuur, Beste Geert, Karen en Jan, 
 
De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) heeft recentelijk van een student vernomen dat 
uitspraken van de examencommissies en het College van het beroep voor de examens (CBE) in 
het Nederlands worden gedaan, waarover de student een klacht naar ons stuurde. Het is de CSR 
bekend dat uitspraken wettelijk in het Nederlands dienen te worden opgesteld. Het is voor 
internationale studenten echter lastig de uitspraak te begrijpen. Een aantal examencommissies 
vertalen hun uitspraak als werkvertaling. Dit is echter niet de standaard en daarmee worden 
internationale studenten achtergesteld.  
 
Volgens onder meer het huidige concept voor het nieuwe universiteitsreglement is de UvA een 
tweetalige universiteit, waar zowel Nederlands als Engels de voertaal is. Onze universiteit is de 
afgelopen jaren sterk geïnternationaliseerd, veel bachelors en masters zijn Engelstalig 
geworden en sommige faculteiten hebben zelfs studentenraden zonder Nederlandstalige 
studenten. Het is daarom merkwaardig dat de examencommissies en het CBE er niet voor 
kiezen om Engelse werkvertalingen te standaardiseren voor internationale studenten die een 
klacht indienen. Hier wordt ervoor gekozen om slechts het wettelijke te doen en niet het nodige 
om de studentenpopulatie te ondersteunen. Hierdoor zijn procedures toegankelijker voor 
Nederlandstalige studenten, en wordt er een schijn van voorkeur gecreëerd voor het helpen van 
Nederlandstalige studenten boven niet-Nederlandstalige studenten. Dit om de simpele reden 
dat de meeste internationale studenten de Nederlandse taal niet machtig zijn en de uitspraken 
in het Nederlands worden gedaan, waardoor de afstand tot toegang tot de procedures groter is 
voor internationale studenten. Dit staat haaks op de belofte van een tweetalige universiteit.  
 
Een simpele oplossing hiervoor zou zijn om te standaardiseren dat een Engelse werkvertaling 
bij de uitspraken wordt toegevoegd. De CSR wenst dan ook dat het College van Bestuur zich 
hard maakt voor deze standaardisatie. Op deze manier worden internationale studenten op een 
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gelijkwaardige manier betrokken en kan onze universiteit zich verder ontwikkelen als 
tweetalige universiteit.   
 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Nina Hol 
Voorzitter van de Centrale Studentenraad 2020-2021 
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