
Gedragscode Anderstalig Onderwijs 

 

 

Inleiding 

Internationalisering is een van de strategische thema’s van het Instellingsplan 2018-2021 

van HZ University of Applied Sciences (hierna: HZ UAS). Het Instellingsplan vormt de basis 

voor keuzes die door HZ UAS gemaakt worden op het gebied van onder andere 

toekomstbestendig onderwijs, wereldburgerschap en internationalisering.  

Een tweede relevante bron is het document HZ University of Applied Science – 

Internationalisation Strategy, vastgesteld door het CvB in juni 2016. 

Uit de documenten vloeien keuzes omtrent taalbeleid voort, specifiek in de keuze om (delen 

van) de opleiding in een andere taal aan te bieden. Eén van de uitkomsten daarvan is dat in 

een aantal opleidingen van HZ UAS de voertaal Engels is. 

 

Deze gedragscode is een gedragscode conform artikel 7.2 van de Wet Hoger Onderwijs en 

Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 juli 

2019. 

  

Artikel 7.2 WHW – Taal  

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.  

In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:  

a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,  

b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een 

anderstalige docent gegeven wordt, of  

c. indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de 

herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het 

instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.  

  

 

Het College van Bestuur van HZ UAS stelt de volgende gedragscode vast: 

 

 

 

Artikel 1 – Reikwijdte  

  

1. Deze gedragscode regelt de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de taal waarin 

wordt getoetst en geëxamineerd, hierna te noemen: de voertaal, voor de opleidingen 

van HZ UAS.  

  

2. Deze gedragscode is van toepassing op alle initiële opleidingen die worden aangeboden 

door HZ UAS en zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 

(CROHO).  

 

 

Artikel 2 -  De Associate Degree  en de Bachelor opleiding 

 

1. In de Associate Degree en de Bachelor opleiding is de voertaal in de regel het 

Nederlands.  

 

2. Onderdelen van het curriculum, waaronder tevens de toetsen, kunnen in het Engels 

aangeboden worden indien:  

a. buitenlandse docenten het onderdeel verzorgen,  



b. het onderdeel bedoeld is om interculturele en/of internationale vaardigheden te 

verwerven of te toetsen in de setting van een international classroom (bijvoorbeeld 

door middel van het ontvangen van exchange studenten),  

c. het voor dit onderdeel noodzakelijk wordt geacht dat studenten de vaardigheid 

verwerven in het Engels te spreken en/of te schrijven. 

3. Indien functioneel kan de voertaal van de Associate Degree c.q. Bachelor opleiding ook 

het Engels zijn. Het Engels als voertaal wordt als functioneel beschouwd indien het, in 

termen van de voorbereiding op een werkveld of beroepsloopbaan, gaat om een 

internationaal georiënteerde opleiding of als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit 

van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.  

 

 

Artikel 4 - De professionele masteropleiding  

  

1. In de masteropleiding is de voertaal, indien functioneel, het Engels. Het Engels als 

voertaal wordt als functioneel beschouwd indien het, in termen van de voorbereiding op 

een werkveld of beroepsloopbaan, gaat om een internationaal georiënteerde opleiding of 

als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van 

de studenten daartoe noodzaakt.  

 

2. Indien de voertaal het Nederlands is, kunnen onderdelen van het curriculum, waaronder 

tevens de toetsen, in het Engels worden aangeboden indien:  

a. buitenlandse docenten het onderdeel verzorgen,  

b. het onderdeel bedoeld is om interculturele en internationale vaardigheden te 

verwerven of te toetsen in de setting van een international classroom (bijvoorbeeld 

door middel van het ontvangen van exchange studenten),  

c. het voor dit onderdeel noodzakelijk wordt geacht dat studenten de vaardigheid 

verwerven in het Engels te spreken en te schrijven.  

 

 

Artikel 5 - Vastleggen van de voertaal  

  

De voertaal van de opleidingen wordt vastgelegd in:  

a. het opleidingsaanbod op de website van HZ UAS,  

b. de opleidingsinformatie op Studielink, 

c. de Uitvoeringsregeling van de betreffende opleiding.  

  

Artikel 6 - Taalniveau  

  

De directeur draagt binnen zijn of haar domein zorg voor een passend taalniveau van de 

medewerkers die belast zijn met het verzorgen van een bachelor- of masteropleiding, of 

met andere voor het onderwijs relevante taken.  

 

 



Artikel 7 – Evaluatie  

Aan het eind van de accreditatieperiode wordt het besluit om onderwijs aan te bieden in een 

vreemde taal, geëvalueerd; aan de betreffende opleidingscommissie wordt een advies 

gevraagd.  

Artikel 8 - Geldigheid 

Onderhavige gedragscode is door het College van Bestuur vastgesteld op 9 juli 2019 en 

geldt met ingang van het studiejaar volgend op de datum van vaststelling van deze code. 

 

 

 

 


