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Gedragscode taal

Deze gedragscode regelt de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de taal waarin wordt
getoetst en geëxamineerd voor de opleidingen van de Hogeschool Utrecht en is op grond van artikel
7.2 Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vastgesteld door het College van
Bestuur op d.d. 2019.

Preambule
De HU heeft als ‘University of Applied Sciences’ een sterke relatie met de beroepspraktijk en is
verankerd in de regio Utrecht, één van de meest competitieve regio’s van Europa. Deze regionale
beroepspraktijk ondervindt steeds meer invloed van buiten: nationaal, Europees en mondiaal. Waar
onze studenten ook gaan werken, in toenemende mate komen ze in aanraking met grens
overstijgende vraagstukken, internationale regelgeving, wereldwijde digitalisering en met mensen en
organisaties met een andere culturele of geografische achtergrond.
Om te kunnen meebewegen met deze ontwikkelingen, vervlechten wij ons onderwijs met onderzoek
en de beroepspraktijk binnen de mondiale context. Per opleidingspraktijk kan hierbij een andere
focus relevant zijn en zullen eigen keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld in welke taal het onderwijs
verzorgd wordt. De kwaliteit van ons onderwijs staat daarbij altijd bovenaan.

Gedragscode
Met de gedragscode taal geeft de hogeschool Utrecht (HU) uitvoering aan artikel 7.2 van de Wet
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Artikel 7.2 luidt als volgt:
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.
Artikel 1
1. Deze gedragscode regelt de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de taal waarin wordt
getoetst en geëxamineerd voor de opleidingen; associate degree, bachelor of master, van de
hogeschool Utrecht.
2. Deze gedragscode is van toepassing op al het initiële onderwijs en op alle initiële opleidingen van
de hogeschool Utrecht.
Artikel 2
1. Voor het onderwijs aan de Hogeschool Utrecht wordt het Nederlands als voertaal gebruikt.
Gebruik van een andere taal dan het Nederlands is toegestaan, indien:
a. het een opleiding betreft met betrekking tot die taal,
b. het onderwijs betreft door een anderstalige docent in het kader van een gastcollege, of
c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de
herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.
2. Onder onderwijs wordt mede verstaan het afnemen van tentamens en examens zowel op de
gehele opleiding als op onderdelen daarvan.
3. Onderwijsmateriaal, zoals boeken en artikelen, kan in een andere taal zijn gesteld dan de voertaal
tijdens het onderwijs.

Artikel 3
1. Een besluit tot het gebruik van een vreemde taal wordt genomen door de directeur van het
desbetreffende instituut, na het advies ingewonnen te hebben van de opleidingscommissie. De
directeur neemt daarbij de volgende uitgangspunten in acht:
a. de noodzaak van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands dient vast te staan;
b. het anderstalige onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs verzorgd in
het Nederlands.
2. Het gebruik van een vreemde taal in een opleiding wordt, bij de desbetreffende onderwijseenheid
of module, vastgelegd in de studiegids van de opleiding. De keuze voor een andere taal dan
Nederlands wordt gemotiveerd.
3. Het anderstalige onderwijs wordt gegeven op een zodanig niveau dat het door de gemiddelde
student met vrucht kan worden gevolgd.
4. Het gebruik van een vreemde taal in een opleiding mag niet leiden tot een onredelijke verzwaring
van de studielast.
Artikel 4
Indien een opleiding (merendeels) in het Nederlands of een andere taal wordt verzorgd, dient de
informatie over de opleiding alsmede de specifiek op de opleiding van toepassing zijnde regelingen,
waaronder de studiegids, in deze taal beschikbaar te zijn.
Artikel 5
1. Een wijziging van de voertaal van een opleiding vindt uitsluitend met ingang van een nieuw
studiejaar plaats.
2. Voor studenten die aan de opleiding zijn begonnen voorafgaand aan een wijziging van de voertaal,
wordt een overgangsregeling getroffen, vast te leggen in de studiegids van de opleiding.
3. De studenten bedoeld in lid 2 dienen de tentamens te kunnen afleggen in de voertaal die van
toepassing was op het moment dat zij startten met de opleiding. Deze voorwaarde geldt gedurende
de nominale studieduur van de opleiding + 1 extra studiejaar en uitsluitend indien de inschrijving
voor de opleiding vanaf de voertaalwijziging niet wordt onderbroken. Bij onderbreking van de
inschrijving na de voertaalwijziging, geldt bij herinschrijving voor de opleiding de nieuwe voertaal.
Artikel 6
1. De student kan, wegens zwaarwegende redenen, bij de examencommissie een schriftelijk
gemotiveerd verzoek indienen om een toets, productopdracht, vaardigheidsopdracht of mondelinge
toets af te leggen in een andere taal dan de gebruikelijke taal voor deze toets. De examencommissie
beslist hier schriftelijk over.
2. De examencommissie wijst het in het eerste lid bedoelde verzoek in ieder geval af indien de taal
zelf onderdeel van de toetsing is.

