
 

 

Eindhoven, 19 januari 2022 
Betreft: RE: English 
 
Beste Theo, 
 

Gisterenochtend rond de klok van half tien kregen ik en veel van mijn medestudenten – die ik 
gelukkig weer fysiek heb mogen spreken – het even warm in het koude Vertigo. Ditmaal niet 
door het aantrekken van een dikke trui, het omslaan van een fleece-denkentje of het drinken 
van een kop koffie; maar door een gemixt gevoel van verbazing, frustratie en ongeloof jegens 
de boodschap in de brief over het gebruik van de Engelse taal op onze faculteit. In deze brief 
roept u samengevat op tot het verbannen van de Nederlandse taal, werkwijze, en cultuur uit 
het onderwijs, de organisatie, alsmede de sociale omgeving die zich hieromheen heeft 
gevormd. Een wat mij betreft buitengewoon onredelijke en onbezonnen oproep. Dat zou ik 
graag, kort, op basis van een viertal punten willen bekrachtigen. Vandaar dat ik u schrijf, 
lichtondeugend in het Nederlands. 
 
Allereerst is onze faculteit meer dan alleen een werkplek, het is een sociale omgeving waar 
collega’s en studenten elkaar ontmoeten. Het is een plek waar een ieder zich prettig moet 
kunnen voelen, een plek waar je jezelf kunt (her)ontdekken en als je mens kan ontpoppen. 
Het jezelf kunnen uitten in je moedertaal – welke taal dit dan ook moge zijn – tijdens 
bijvoorbeeld de koffie- of lunchpauze draagt hier essentieel aan bij. Vanzelfsprekend wil dit 
niet zeggen dat men niet de plicht heeft te schakelen naar het Engels wanneer deze taal 
onvoldoende begrijpelijk is voor ieder ander dat onderdeel uitmaakt van dit gesprek. Echter, 
door de Nederlandse taal in de informele context in de ban te doen, doet u het merendeel 
van uw personeel en studenten tekort en belemmert u hun sociale en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Daarnaast is uw oproep erg schadelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs, en de al magere 
aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Door alle Nederlandse voorbeelden en werkwijzen 
met een onduidelijke ‘internationale of generieke dimensie of relevantie’ uit iedere vorm van 
onderwijs te weren creëert u onnodige afstand tussen de student en de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Als bestuurder van een onderdeel van een Nederlandse universitaire 
onderwijsinstelling is het niet alleen uw plicht studenten een academische werkhouding en 
denkwijze aan te leren, maar ook om de student van een goede kans op de nationale 
arbeidsmarkt te voorzien. 
 

Dan wat betreft uw oproep gericht aan de student. Ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen 
dat het overgrote deel van de studieverenigingen en andere studentorganisaties gelieerd 
aan onze faculteit na overschakeling naar Engelstalig onderwijs in 2015 hun uiterste best 
hebben gedaan om de organisatiestructuur hierop aan te passen, en met succes. Ik ben er 
dan ook stellig van overtuigd dat iedere student, ongeacht taalkundige komaf, een plek kan 
vinden binnen deze studentorganisaties wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft. 
 

Ten slotte heb ik het nog niet expliciet gehad over onze docenten, veelal hoog 
aangeschreven en gewaardeerde academici met een hart voor hun vak. De groep waarvan 
u verwacht dat ze binnen hun veelal overvolle agenda’s ruimte maken om met lichte 
ondersteuning of op eigen voet ‘even’ hun Engels bij te spijkeren om baanzekerheid te 
garanderen. Dit terwijl de werkdruk in de academische wereld al hoogtij viert en de COVID- 
19 pandemie oneindige aanpasbaarheid en flexibiliteit van deze groep vraagt. 
 
Samenvattend lijkt het mij dus bijzonder ongepast en onverstandig dergelijke eisen te stellen 
aan de Nederlandstalige studenten en personeelsleden op onze faculteit. Ik kan mij echter 
goed voorstellen (en heb de oprechte hoop) dat u deze ‘to-do lijst’ wellicht als suggesties of 
aandachtspunten hebt willen overbrengen en niet zozeer als harde eisen. Mocht dit het geval 
zijn lijkt mij directe publieke rectificatie gepast al dan niet noodzakelijk om de goede naam 
van onze faculteit in de nationale media te beschermen. Zo niet, dan lijkt het mij goed dat u 
zo snel mogelijk met uw adviesorganen over dit onderwerp spreekt. 



 
Mocht mijn punt u onvoldoende duidelijk zijn, dan ga ik vanzelfsprekend graag het gesprek 
aan. 

 
Ik zie uw antwoord graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Dennis Andreoli 
Masterstudent Urban Systems and Real Estate 

 


