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Aanleiding 

Deze gedragscode is op grond van artikel 7.2 Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
vastgesteld door het college van bestuur van Hogeschool Viaa met instemming van de Medezeggenschapsraad van 
Viaa en geldt als richtlijn ex artikel 9.5: 
 

 
WHW. 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. 
 

 

Preambule 

Het College van Bestuur van Hogeschool Viaa,  
overwegende dat:  
 het van belang is dat studenten bij afstuderen beschikken over de internationale en interculturele 

vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een sterk globaliserende arbeidsmarkt;  
 het internationaliseringsbeleid van Hogeschool Viaa er daarom op gericht is waar mogelijk een internationale 

leeromgeving te creëren en het daarvoor van belang is delen van de opleidingen in het Engels aan te bieden 
waardoor internationale studenten samen met Nederlandse studenten les kunnen krijgen; 

 daarbij in ogenschouw genomen moet worden dat van studenten op een bachelor opleiding voldoende 
taalbeheersing in het Engels verwacht dan wel gevraagd mag worden om delen van hun opleiding in het Engels 
te kunnen volgen;  

 het wenselijk is dat de bacheloropleidingen Hogeschool Viaa echter, gezien het feit dat studenten voornamelijk 
worden opgeleid voor de Nederlandse arbeidsmarkt en in een beroepscontext die vooral betrekking heeft op 
Nederlandstalige doelgroepen, merendeels in het Nederlands worden gegeven. 

 het wenselijk is de uitgangspunten met betrekking tot de voertaal van de opleiding en de taal waarin de 
toetsen worden afgenomen, vast te leggen in een richtlijn aan de curriculum commissies 

 
stelt de volgende gedragscode vast:    

1. Artikel 1 – Reikwijdte 

1.1 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 Hogeschool Viaa. 
 

1.2 Deze gedragscode is van toepassing op al het initiële onderwijs en op alle initiële opleidingen die zijn opgenomen in de 

studiegidsen van Hogeschool Viaa. 
 

1.3 Ten aanzien van de voor te schrijven literatuur bij de verschillende onderwijs eenheden is de keuze gemaakt dat Viaa breed 

voor alle onderwijs eenheden waarvoor dat relevant is een deel van de literatuur Engelstalig voorgeschreven wordt. Voor 

onderwijseenheden die in het Engels worden aangeboden geldt dat alle literatuur Engelstalig is. 

2. Artikel 2 – Bacheloropleidingen  

2.1 In de bacheloropleidingen van Hogeschool Viaa is de voertaal in de regel het Nederlands. 
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2.2 Onderdelen van het curriculum, waaronder tevens de toetsen, kunnen in het Engels worden aangeboden 
indien: 
a. buitenlandse docenten het onderdeel verzorgen; 
b. het onderdeel bedoeld is om interculturele en internationale vaardigheden te verwerven 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, 

dan wel een andere taal, te spreken en te schrijven; 
d. het onderwijs in de Engelse taal betreft, gericht op het verbeteren van het beheersingsniveau van het 

Engels, of het vertrouwd maken van studenten met het vakjargon van hun toekomstig beroepenveld in het 
Engels. 

3. Artikel 3 – Masterprogramma’s 

3.1 In de masteropleidingen is de voertaal in principe het Nederlands.  
 

3.2 Onderdelen van het curriculum, waaronder tevens de toetsen, in het Engels dan wel in een andere taal, 
worden aangeboden indien:  

 
a. buitenlandse docenten het onderdeel verzorgen;  
b. het onderdeel bedoeld is om interculturele en internationale vaardigheden te verwerven in een setting in 

het buitenland (bijvoorbeeld een excursie of studiereis), en/of de voorbereidingen daarvoor; 
c. het voor dit onderdeel noodzakelijk wordt geacht dat studenten de vaardigheid verwerven in het Engels te 

spreken en te schrijven.  

4. Artikel 4 – Vastleggen van de voertaal 

4.1 De voertalen van de opleidingen worden vastgelegd in:  
a. De ECHE cours catalogue 
b. de Onderwijs- en Examenregeling van de betreffende opleiding.  
c. de website van Kies op Maat: www.kiesopmaat.nl 
  

4.2 Van alle cursussen wordt in de Onderwijs- en examenregeling vermeld wat de voertaal van het onderwijs in de 
desbetreffende cursus of minor is en in welke taal de toetsen worden afgenomen. 

5. Artikel 5 – Taalniveau 

5.1 Het beheersingsniveau voor docenten die actief lesgeven in het Engels, of Engelstalige studenten begeleiden is 
Cambridge niveau C1. De opleidingsdirecteur draagt binnen zijn opleiding zorg voor een passend taalniveau 
van de medewerkers die belast zijn met het verzorgen van een onderwijseenheid in het Engels. 
Voor studenten die een onderwijseenheid in het Engels volgen of die voor een stage of studieonderdeel naar 
het buitenland gaan geldt dat ze de taal moeten beheersen op Cambridge niveau B2. Dit geldt ook voor 
inkomende internationale studenten. 

http://www.kiesopmaat.nl/

