
 

 

 

Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 
 

Via this unsolicited advice, the CSR 21/22 would like to inform you about the formal opinion on the 
topic of language policy. 
 
I’d like to start with a bit of background information: According to the QS University Ranking of 
2022, the University of Amsterdam (UvA) is the 55th best university in the world, and number 13 in 
Europe (QS, 2021). This means that the UvA is a globally and internationally renowned University, 
which is something that the university likes to communicate and is very proud of. Ranking high in 
such University rankings is only possible if the university appeals to international students, as the 
scores are based on, among other things, the international student’s ratio, and the international faculty 
ratio (QS, 2021). Thus, international students are crucial to the high recognition of the UvA. 
 
The UvA likes to call itself a ‘bilingual university’, and states that it ‘wants to be a university where 
everyone feels at home and feels respected ‘, and that ‘diversity and inclusion are important core 
values‘ (Universiteit van Amsterdam, 2021a). This means, in my opinion, that no one should be 
discriminated against or put in a disadvantageous situation, based on the language they are or are not 
speaking. Especially, as there is no criterium to speak Dutch when applying to the UvA. 
 
A bit more about the statistics of the UvA regarding internationalisation: According to the UvA Fact 
Book, in the academic year ‘21/’22, the University has roughly 28% international students, with 14 
English-taught bachelor’s programmes and 53 English-taught master’s programmes. Furthermore, 
about 27% of the staff is non-Dutch (Universiteit van Amsterdam, 2021b). This cannot be said for the 
executive side of the UvA, however. For example, both the central worker’s council (COR) and the 
executive board of the UvA (CvB) are fully Dutch speaking, and the same goes for most working 
groups and other administrative and executive bodies, at least according to the internationalisation 
and language policy file holder of the UvA, Anouk Tso. 
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The Central Student Council, on the other hand, consists of both English and Dutch speaking 
members, since the academic year 2017/2018. However, many files, working groups and even 
meetings that include the CSR are still fully in Dutch (e.g., the GV meetings between the CSR and the 
COR, and many working groups are as well). The information we have received is that some files are 
in the process of getting translated, but for many others, there apparently is ‘no point’ in translating 
them (as the documents are too big, or too specific to be translated). This does go against the language 
policy objectives of the UvA, which state that all documents should be provided in both Dutch and 
English (University of Amsterdam, 2018). This consequently means that a Dutch-speaking council 
member has to take on these files, and has to go to the meetings and working groups. This is 
becoming an issue, as the majority of the council this year, nine out of thirteen people, at the moment, 
is non-Dutch speaking, or at least their Dutch is not sufficient enough to be conducting important, 
technical meetings in that language. Even though most international members are taking Dutch 
classes at the moment, or will be starting soon, mastering Dutch at such a high level takes years for 
most people. So offering Dutch courses to international members is a nice gesture, but is not in any 
way going to solve the language barrier issue, as it does not tackle the underlying structural issue. 
 
There is no requirement to be Dutch-speaking to be voted into the Central Student Council, and it is 
in no way communicated to the candidates that, as a non-Dutch speaking person, one will face many 
obstacles in one’s council year, or will even be completely excluded from many conversations. 
Secondly, there is no requirement for a fixed amount of Dutch speakers in the Central Student 
Council, and in the past year, over proportionally many international students have held candidacy 
and have been elected. This is easily explained by the fact that generally, international students are 
more involved at the university, as the university takes a more central role in their lives. International 
students have moved to a foreign country, not knowing anyone in many instances, meaning they have 
to build a whole new social life, where the university many times naturally is in the centre (as most 
time is spent there, most friends are made there, and most social activities are connected to the 
university, e.g. study associations, student associations, clubs, sports teams, etc.). This is a big reason 
why international students are more inclined to join the councils, as they are more passionate about 
what is going on at the university, and more motivated to make a change. 
 
The general sentiment is that, as the UvA is a bilingual university, and the administrative language is 
Dutch, this can be used as legitimization for Dutch-only working groups, meetings and complete files. 
It is the opinion of the CSR that this completely excludes non-Dutch speakers from the get-go, as they 
don’t even have the chance to properly inform themselves on certain issues, much less to voice their 
opinion or contribute to the discussion. This is discriminatory against non-Dutch speakers, and 
completely contradicts the thought of diversity, which the UvA says is so important to them. This is 
backed up by the UvA diversity report from the year 2016, which states that in the eyes of many, 
‘English is the language of diversity and inclusion at UvA’ (Wekker et al., 2016, p. 60). 
In the end, it should not matter if a member is Dutch or international, as long as they are trying their 
best and working hard to do their part in improving the university. But the language barrier and the 
refusal to properly accommodate prevents the international members from being able to do their job 
efficiently and successfully. I will be sharing a few personal statements from council members in the 
following section to highlight their obstacles and struggles: 
 
“Speaking from my own experience, it makes me feel very uncomfortable to always have to justify 
that I do not speak sufficient Dutch to participate in discussions and meetings in this language. It 
makes me uncomfortable to continuously be addressed in Dutch by the CvB, even though I and many 
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other CSR members have stated multiple times, that we do not fluently speak Dutch. Taking the 
example of the previous GV meeting, there was a translator provided for the non-Dutch speakers, but 
many practical obstacles that come with a translator (e.g. delays in translation, unclear or missing 
translations, the wearing of headsets, etc.) still hindered the possibility to participate for the non-
Dutch, on top of leaving us feeling a bit alienated. All this feels like we are not really respected and 
our work in the council is not appreciated.” 
“I was happy to hear that during GV meetings we would have a live translator as the meeting would 
be in Dutch. I was understanding that some members of the COR do not have sufficient English to 
communicate properly during this meeting. However, it became clear how much this procedure put us 
at a disadvantage. The translation was behind and by the time I wanted to add to the conversation 
they had already moved to the next topic. I felt absolutely alienated, and more like a spectator and not 
a contributor. How am I supposed to represent students properly when I can’t even contribute to the 
conversation?” 
 
“At the beginning of this year, I was happy to be able to freely choose the topics that I would like to 
work on in the following year, only to find out that from some of them I am already excluded just 
because of the language barrier. CSR gives you plenty of opportunities to raise your voice and gather 
more information about how the UvA works, however, I needed to accept the fact that I will miss out 
on the full experience because I am not speaking Dutch at an academic level. Although I took an 
opportunity this year and I am taking Dutch classes, which I am very thankful for, I will not have a 
substantive level of Dutch to understand what is being discussed in the meetings. I was told that 
knowing Dutch would be beneficial in the Central Student Council, however, I was not expecting to 
be totally excluded from some files and working groups just because of the language barrier. The 
topics that are being discussed are touching upon all the students at the UvA, not only Dutch-
speaking. Therefore, I do not understand on what basis I could not be a part of it and share the non-
dutch perspective on some issues. At the end of the day, the CSR represents all students at the UvA, 
not only the Dutch-speaking ones.” 
 
“When entering the student council, international students face a unique hurdle in getting their ideas 
across, understanding the current state of the university, and grasping the full scope of the 
information provided to us. When receiving important documents or voting proposals, for example, 
non-Dutch speakers must tackle the translation of this information individually. This does not always 
result in entirely accurate versions of the text, leading to further difficulties through 
miscommunication, misinterpretations, and a large portion of time wasted on using online translation 
services, instead of easily and quickly understanding the content. This is an obstacle that Dutch 
speakers do not face. When students come forward in student politics with the wish to collaborate to 
make the university a better place it is discouraging and unjust for them to have to spend more time 
and energy to be able to even take part in the conversation, ask questions, and provide input.” 
 
Considering all that has been stated previously, and especially the personal experiences of the council 
members, the CSR would like to advise all bodies which are included in the decision making, and 
especially the CvB to show more consideration to non-Dutch speakers, by firstly recognizing their 
hurdles and not actively discriminating based on them (e.g. continuously speaking Dutch when 
directly addressing, even though it is known that the international member does not speak sufficient 
Dutch), and secondly tending to their needs as much as possible, for example by providing 
translations for all necessary documents from the beginning (without the need to ask first), making 
sure internationals are included in discussions, even with the extra obstacles of a translator (e.g. 
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leaving more time for the translation to finish). Additionally, international students should not be 
excluded from certain working groups from the get-go, everyone involved in a specific working 
group should try their best to make it possible for international members to join if they wish to do so, 
and unless there is a very valid reason to conduct the working group fully in Dutch. Such 
accommodations would make international members feel much more accepted and their work for the 
university appreciated. 
 
We hope that we have informed you sufficiently and we are looking forward to receiving your 
response. 
 
Yours sincerely,  
 
 
Kind regards, 

 
Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Via dit ongevraagde advies wil de CSR 21/22 u op de hoogte brengen van het formele advies 
over het thema taalbeleid. 
 
Ik wil graag beginnen met een stukje achtergrondinformatie: Volgens de QS University Ranking 
van 2022 is de Universiteit van Amsterdam (UvA) de 55e beste universiteit ter wereld, en 
nummer 13 in Europa (QS, 2021). Dit betekent dat de UvA een wereldwijd en internationaal 
bekende universiteit is, iets wat de universiteit graag uitdraagt en erg trots op is. Hoog scoren in 
dergelijke ranglijsten van universiteiten is alleen mogelijk als de universiteit internationale 
studenten aanspreekt, aangezien de scores onder andere gebaseerd zijn op de internationale 
studentenratio, en de internationale faculteitsratio (QS, 2021). Internationale studenten zijn 
dus cruciaal voor de hoge waardering van de UvA. 
 
De UvA noemt zichzelf graag een 'tweetalige universiteit', en stelt dat zij 'een universiteit wil 
zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich gerespecteerd voelt ', en dat 'diversiteit en inclusie 
belangrijke kernwaarden zijn' (Universiteit van Amsterdam, 2021a). Dit betekent mijns inziens 
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dat niemand mag worden gediscrimineerd of in een nadelige situatie mag worden gebracht, op 
basis van de taal die hij of zij wel of niet spreekt. Zeker niet omdat er geen criterium is om 
Nederlands te spreken als je je aanmeldt bij de UvA. 
 
Nog even over de statistieken van de UvA met betrekking tot internationalisering: Volgens het 
UvA Fact Book heeft de universiteit in het academisch jaar '21/'22 ongeveer 28% internationale 
studenten, met 14 Engelstalige bacheloropleidingen en 53 Engelstalige masteropleidingen. 
Verder is ongeveer 27% van het personeel niet-Nederlands (Universiteit van Amsterdam, 
2021b). Dit kan echter niet gezegd worden van de uitvoerende kant van de UvA. Zo zijn zowel 
de centrale ondernemingsraad (COR) als het college van bestuur (CvB) van de UvA volledig 
Nederlandssprekend, en hetzelfde geldt voor de meeste werkgroepen en andere bestuurlijke en 
uitvoerende organen, althans volgens de dossierhouder internationalisering en taalbeleid van 
de UvA, Anouk Tso. 
 
De Centrale Studentenraad daarentegen bestaat sinds het collegejaar 2017/2018 uit zowel 
Engels- als Nederlandstalige leden. Veel dossiers, werkgroepen en zelfs vergaderingen waar de 
CSR deel van uitmaakt zijn echter nog volledig in het Nederlands (bijv. de GV-vergaderingen 
tussen de CSR en de COR, en ook veel werkgroepen zijn dat). De informatie die wij hebben 
ontvangen is dat sommige dossiers vertaald worden, maar dat het voor veel andere dossiers 
blijkbaar "geen zin" heeft om ze te vertalen (omdat de documenten te groot, of te specifiek zijn 
om te worden vertaald). Dit druist wel in tegen de taalbeleidsdoelstellingen van de UvA, die 
stellen dat alle documenten zowel in het Nederlands als in het Engels moeten worden 
aangeleverd (Universiteit van Amsterdam, 2018). Dit betekent dus dat een Nederlandstalig 
raadslid deze dossiers op zich moet nemen, en naar de vergaderingen en werkgroepen moet 
gaan. Dit wordt een probleem, aangezien de meerderheid van de raad dit jaar, negen van de 
dertien personen, op dit moment niet-Nederlandstalig is, of in ieder geval hun Nederlands niet 
voldoende is om belangrijke, technische vergaderingen in die taal te voeren. Hoewel de meeste 
internationale leden momenteel Nederlandse les volgen, of daar binnenkort mee zullen 
beginnen, duurt het voor de meeste mensen jaren om het Nederlands op een dergelijk hoog 
niveau onder de knie te krijgen. Het aanbieden van cursussen Nederlands aan internationale 
leden is dus een mooi gebaar, maar lost het probleem van de taalbarrière geenszins op, 
aangezien het de onderliggende structurele kwestie niet aanpakt. 
 
Er is geen vereiste om Nederlandstalig te zijn om in de Centrale Studentenraad gestemd te 
worden, en het wordt op geen enkele manier aan de kandidaten meegedeeld dat men als 
anderstalige in zijn raadsjaar met veel hindernissen te maken zal krijgen, of zelfs volledig 
uitgesloten zal worden van veel gesprekken. Ten tweede is er geen eis van een vast aantal 
Nederlandstaligen in de Centrale Studentenraad, en in het afgelopen jaar hebben meer dan 
evenredig veel internationale studenten zich kandidaat gesteld en zijn verkozen. Dit is 
gemakkelijk te verklaren uit het feit dat internationale studenten over het algemeen meer 
betrokken zijn bij de universiteit, omdat de universiteit een centralere rol in hun leven inneemt. 
Internationale studenten zijn naar een vreemd land verhuisd en kennen daar vaak niemand, 
wat betekent dat zij een heel nieuw sociaal leven moeten opbouwen, waarbij de universiteit 
vaak vanzelfsprekend in het middelpunt staat (aangezien de meeste tijd daar wordt 
doorgebracht, de meeste vrienden daar worden gemaakt en de meeste sociale activiteiten met 
de universiteit verbonden zijn, bv. studieverenigingen, studentenverenigingen, clubs, 
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sportteams, enz.) Dit is een belangrijke reden waarom internationale studenten meer geneigd 
zijn om in de raden te gaan, aangezien zij meer gepassioneerd zijn over wat er op de universiteit 
gebeurt en meer gemotiveerd zijn om een verandering teweeg te brengen. 
 
Het algemene sentiment is dat, aangezien de UvA een tweetalige universiteit is, en de 
bestuurstaal Nederlands, dit als legitimatie kan worden gebruikt voor alleen Nederlandstalige 
werkgroepen, vergaderingen en complete dossiers. De CSR is van mening dat anderstaligen 
hierdoor bij voorbaat volledig worden uitgesloten, omdat zij niet eens de kans krijgen om zich 
goed te informeren over bepaalde onderwerpen, laat staan dat zij hun mening kunnen geven of 
kunnen bijdragen aan de discussie. Dit is discriminerend voor anderstaligen, en volledig in 
strijd met de gedachte van diversiteit, die de UvA zo belangrijk voor hen zegt te vinden. Dit 
wordt ondersteund door het UvA diversiteitsrapport uit het jaar 2016, waarin staat dat in de 
ogen van velen 'Engels de taal is van diversiteit en inclusie aan de UvA' (Wekker et al., 2016, p. 
60). 
 
Uiteindelijk zou het niet uit moeten maken of een lid Nederlands of internationaal is, zolang ze 
maar hun best doen en hard werken om hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van de 
universiteit. Maar de taalbarrière en de weigering om op de juiste manier tegemoet te komen, 
verhinderen dat de internationale leden hun werk efficiënt en succesvol kunnen doen. In het 
volgende deel zal ik een paar persoonlijke verklaringen van raadsleden geven om hun obstakels 
en worstelingen te belichten: 
 
"Sprekend vanuit mijn eigen ervaring, voel ik me erg ongemakkelijk om steeds te moeten 
verantwoorden dat ik niet voldoende Nederlands spreek om deel te nemen aan discussies en 
vergaderingen in deze taal. Het geeft me een ongemakkelijk gevoel om voortdurend in het 
Nederlands aangesproken te worden door het CvB, ook al hebben ik en veel andere GVT-leden 
meerdere malen verklaard dat we niet vloeiend Nederlands spreken. Als we naar het voorbeeld 
van de vorige GV-vergadering kijken, was er een vertaler beschikbaar voor de niet-
Nederlandstaligen, maar veel praktische obstakels die een vertaler met zich meebrengt (bijv. 
vertragingen in de vertaling, onduidelijke of ontbrekende vertalingen, het dragen van 
koptelefoons, etc.) belemmerden nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen voor de niet-
Nederlanders, bovenop het feit dat we ons een beetje vervreemd voelden. Dit alles voelt alsof we 
niet echt gerespecteerd worden en ons werk in de raad niet op prijs gesteld wordt." 
"Ik was blij te horen dat we tijdens GV-vergaderingen een live-vertaler zouden hebben, aangezien 
de vergadering in het Nederlands zou zijn. Ik had begrepen dat sommige leden van de GV niet 
voldoende Engels beheersen om tijdens deze vergadering goed te kunnen communiceren. Het werd 
echter duidelijk hoezeer deze procedure ons in een nadelige positie bracht. De vertaling liep achter 
en tegen de tijd dat ik iets aan het gesprek wilde toevoegen, waren ze alweer naar het volgende 
onderwerp gegaan. Ik voelde me absoluut vervreemd, en meer als een toeschouwer en niet als een 
bijdrager. Hoe kan ik studenten goed vertegenwoordigen als ik niet eens kan bijdragen aan het 
gesprek?" 
 
"Aan het begin van dit jaar was ik blij dat ik vrij kon kiezen aan welke onderwerpen ik het 
volgende jaar zou willen werken, om er vervolgens achter te komen dat ik van sommige 
onderwerpen al uitgesloten ben, alleen al vanwege de taalbarrière. De CSR geeft je genoeg 
mogelijkheden om je stem te laten horen en meer informatie te vergaren over hoe de UvA werkt, 
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maar ik moest accepteren dat ik de volledige ervaring zal missen omdat ik geen Nederlands spreek 
op academisch niveau. Hoewel ik dit jaar de kans heb aangegrepen om Nederlandse les te volgen, 
waar ik erg dankbaar voor ben, zal ik geen inhoudelijke kennis van het Nederlands hebben om te 
begrijpen wat er tijdens de vergaderingen wordt besproken. Mij was verteld dat het nuttig zou zijn 
om Nederlands te kennen in de Centrale Studentenraad, maar ik had niet verwacht dat ik volledig 
zou worden uitgesloten van sommige dossiers en werkgroepen, alleen vanwege de taalbarrière. De 
onderwerpen die besproken worden, raken alle studenten aan de UvA, niet alleen de 
Nederlandstalige. Ik begrijp dan ook niet op grond waarvan ik er geen deel van zou kunnen 
uitmaken en het niet-Nederlandse perspectief op sommige onderwerpen zou kunnen delen. 
Uiteindelijk vertegenwoordigt de CSR alle studenten aan de UvA, niet alleen de Nederlandstalige." 
 
"Bij het toetreden tot de studentenraad worden internationale studenten geconfronteerd met een 
unieke hindernis om hun ideeën over te brengen, de huidige stand van zaken op de universiteit te 
begrijpen en de volledige reikwijdte van de ons verstrekte informatie te doorgronden. Bij het 
ontvangen van belangrijke documenten of stemvoorstellen bijvoorbeeld, moeten anderstaligen de 
vertaling van deze informatie individueel aanpakken. Dit resulteert niet altijd in volledig correcte 
versies van de tekst, wat leidt tot verdere moeilijkheden door miscommunicatie, verkeerde 
interpretaties, en een groot deel van de tijd die verloren gaat aan het gebruik van online 
vertaaldiensten, in plaats van het gemakkelijk en snel begrijpen van de inhoud. Dit is een obstakel 
waar Nederlandstaligen niet mee te maken hebben. Als studenten naar voren komen in 
studentenpolitiek met de wens om samen te werken om de universiteit een betere plek te maken, is 
het ontmoedigend en onrechtvaardig voor hen om meer tijd en energie te moeten besteden om 
zelfs maar deel te kunnen nemen aan het gesprek, vragen te stellen en input te leveren." 
 
Gezien al het voorgaande, en vooral de persoonlijke ervaringen van de raadsleden, zou de CSR 
alle organen die in de besluitvorming worden betrokken, en in het bijzonder het CvB, willen 
adviseren om meer rekening te houden met anderstaligen, door ten eerste hun belemmeringen 
te erkennen en op basis daarvan niet actief te discrimineren (bijv. door voortdurend 
Nederlands te spreken als men rechtstreeks wordt aangesproken, ook al weet men dat de 
international onvoldoende Nederlands spreekt), en ten tweede door zoveel mogelijk tegemoet 
te komen aan hun behoeften, bijvoorbeeld door vanaf het begin te zorgen voor vertalingen van 
alle benodigde documenten (zonder dat men eerst moet vragen), door ervoor te zorgen dat 
internationals bij besprekingen worden betrokken, zelfs met de extra belemmeringen van een 
vertaler (door bijvoorbeeld meer tijd uit te trekken voor de vertaling klaar is). Daarnaast mogen 
internationale studenten niet van meet af aan worden uitgesloten van bepaalde werkgroepen; 
iedereen die betrokken is bij een specifieke werkgroep moet zijn best doen om het 
internationale leden mogelijk te maken deel te nemen als zij dat willen, en tenzij er een zeer 
geldige reden is om de werkgroep volledig in het Nederlands te laten verlopen. Dergelijke 
aanpassingen zouden ervoor zorgen dat internationale leden zich veel meer aanvaard voelen en 
dat hun werk voor de universiteit wordt gewaardeerd. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 
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Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
 


