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Zo is er een mooie bijdrage van Felix Huygen met een 
aansprekende oproep tot het behoud van vreemde 
talen. Daar wil ik me graag bij aansluiten. 

De vreemde talen – in het verleden een paradepaardje 
van het Nederlands onderwijs – hebben het zwaar te 
verduren, niet in de laatste plaats aan de universiteiten 
zelf, waar we vrijwel overal zien dat faculteiten lette-
ren en geesteswetenschappen te kampen hebben met 
bezuinigingen en verschraling van het programma. Dit 
thema kwam ook uitvoerig aan bod op onze succesvol-
le Nacht van de Universiteit op 6/7 juni in Amsterdam 
(dat ook in de krant veel stof heeft doen opwaaien). 

Maar niet alleen met de vreemde talen gaat het 
slecht, ook het Nederlands wordt stap voor stap onze 
universiteiten uitgedreven. Na de verengelsing van het 
academisch onderzoek vindt nu de verengelsing van 
het onderwijs plaats, ja zelfs van de bordjes in de uni-
versitaire gebouwen! Daarvoor bestaat zeker niet altijd 
een wetenschappelijke, laat staan maatschappelijke 
noodzaak. Het maakt deel uit van een eenzijdige en 
naïeve globaliseringideologie waartoe vele bestuur-
ders zich de afgelopen decennia hebben bekeerd: men 
wil studenten uit Azië binnenhalen omdat ze geld 
opleveren en men wil, net als de CEO’s van multinatio-
nals, in een mondiaal netwerk opereren. 

Het is dan ook vooral het zogenoemde globish dat 
zijn intrede doet op onze universiteiten: een tot 1500 
woorden gereduceerd globaal Engels met een versim-
pelde grammatica waarmee men zich in het internati-
onaal zakenleven prima kan redden. Daarmee neemt 
de universiteit de facto afscheid van een taak die de 
wetgever haar heeft toebedacht, namelijk de zorg voor 
de Nederlandse taal. Natuurlijk zijn we niet tegen het 
gebruik van Engels als een linqua franca van de weten-
schap (zeker binnen de exacte wetenschappen), maar 
wél als het op een totalitaire en kortzichtige manier 
gebeurt en de eigen taal wordt verwaarloosd. 

Academische vorming 
betekent onder meer dat 
je leert om je gedachten 
op een goede manier on-
der woorden te brengen. 
Daarmee dien je niet 
alleen jezelf, maar ook 
anderen. Veel studenten 
zijn met het oog op hun 
toekomstige beroeps-
praktijk beter gebaat bij 
de academische ontwik-
keling van hun Neder-
lands, dan met hun half 
ontwikkelde Nederen-
gels. Voor de kwaliteit 
van journalistiek, litera-

tuur, rechtspraak, openbaar bestuur, management 
enzovoorts is de beheersing van de eigen taal cruciaal. 
Zoals een aantal jaar geleden sommige woning-
bouwcoöperaties met publiek geld gingen investeren 
in Polen, zo dreigen nu ook de universiteiten hun 
maatschappelijke taak te verkwanselen omwille van 
buitenlandse instroom en het geld dat het oplevert. 

BON zal de komende tijd de aandacht vragen voor 
deze zorgwekkende ontwikkeling op onze universitei-
ten. In de bundel Waartoe is de universiteit op aarde? 
(2014) heb ik betoogd dat de universiteit medeverant-
woordelijk is voor de huidige staat van het Nederlands 
onderwijs. Het wordt hoog tijd dat de universiteit zich 
weer bewust wordt van haar maatschappelijke taak – 
of dat zij anders door de politiek weer daarop gewezen 
wordt. Wij zullen dat in ieder geval blijven doen! 

Het doet mij genoegen om u bij dit nummer van Vak-
werk een geschenk van prof. dr. Arnold Heertje - zijn 
boek Economie - aan te mogen bieden. Vooral omdat 
Heertje veel heeft betekend en nog steeds betekent 
voor de discussie over de kwaliteit van het Nederlands 
onderwijs, is dit een BON-cadeau bij uitstek. Wij zijn 
ervan overtuigd dat zijn helder gedachtegoed veel 
verlichting zal brengen in de donkere dagen rond 
Kerstmis.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen en natuurlijk 
fijne feestdagen en een leerrijk 2015! Daarnaast nodig 
ik u van harte uit voor ons jaarlijks symposium op 
zaterdag 7 maart 2015 in Driebergen dat dit jaar als 
thema heeft ‘Zo kan het ook! – voorbeelden van beter 
onderwijs’. Het belooft weer een inspirerend program-
ma te worden!

Met vriendelijke groet, uw voorzitter
Ad Verbrugge

BON... voor iedereen die het
onderwijs een warm hart toedraagt!

Wat BON nog wil bereiken?
◆  Er moet een eind komen aan de fi nanciële en bestuurlijke 

vrijheid van schoolbesturen.

◆  Binnen de lumpsum wordt het geld voor de leraren geoormerkt. 
Er komt een fi nanciële limiet voor de overhead.

◆  Het geld voor onderwijshuisvesting gaat uit de lumpsum en 
komt in handen van de (lokale) overheid. 

◆  Er komt een norm voor omvang en bestedingsvrijheid van 
reserves.

◆  Scholen kunnen défuseren of van bestuur veranderen.

De vereniging BON wil graag groeien en haar ideeën onder zoveel 

mogelijk geïnteresseerden verspreiden. U kunt daarbij helpen. 

Als u iemand opgeeft als nieuw BON-lid, krijgt u een exemplaar 

van het boek Waartoe is de universiteit op aarde? gratis. 

De contributie bedraagt minimaal € 15,- per jaar. Een lid opgeven kan via: 

www.beteronderwijsnederland.nl

Help BON groeien!

Werf een BON-lid en ontvang gratis 

Waartoe is de universiteit op aarde?

Vakinhoud en didactiek
◆  De kennisbasis moet door docenten en wetenschappers 

worden herzien.

◆  De zeggenschap over bijscholing ligt bij de leraren.

◆  Het competentiegericht onderwijs wordt vervangen door 
vakinhoudelijk en instructief onderwijs.

◆  De leraren hebben de inhoudelijke zeggenschap over hun les.

◆  De overheid bewaakt het eindniveau.

◆  De opleidingen voor kleuterschool- en basisschoolleerkracht 
worden gescheiden.

Wat heeft BON bereikt? 
Bekwaamheidseisen voor leraren worden herzien: vakinhoud 
en vakdidactiek worden leidraad!

◆  Er komen hogere eisen voor leraren(opleidingen).
◆  Er zijn reken- en taaltoetsen op de pabo ingevoerd.
◆  Een leraar die zonder geldig diploma voor de klas staat, moet binnen twee 

jaar zijn diploma halen.
◆  De regering streeft ernaar dat in 2020 alle docenten in het hbo een 

(universitair) masterdiploma hebben.
◆  Er is een wetsvoorstel in de maak om de leraar weer zeggenschap over zijn 

eigen vak te geven.
◆  De kwaliteit van het mbo wordt verhoogd.
◆  Invoering centrale examens Nederlands en rekenen.
◆  De wet normering topinkomens is door de Tweede Kamer aangenomen.
◆  Overheid gaat fusies in het onderwijs toetsen.


