UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Gevolgen van de verengelsing voor de taalvaardigheid en denkvaardigheid
de Groot, A.
Publication date
2017
Document Version
Final published version
Published in
VakTaal

Link to publication
Citation for published version (APA):
de Groot, A. (2017). Gevolgen van de verengelsing voor de taalvaardigheid en
denkvaardigheid. VakTaal, 30(4), 14-15.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:26 May 2022

VakTaal – NR 4 2017

door: Annette de
de Gro
roo
ott

De Nederlandse universiteiten zijn in een hoog
tempo aan het verengelsen. Nu al is bijna 70%
van de masteropleidingen en 20% van de bacheloropleidingen volledig Engelstalig en het
einde is nog niet in zicht. Zelfs de opleidingen
neerlandistiek zijn niet gevrijwaard van het
verengelsingsvirus. Het is niet ondenkbaar dat
het satirische toekomstperspectief waarin algemeen secretaris van de Taalunie Hans Bennis
onlangs in VakTaal de ontwikkelingen hekelde
grotendeels bewaarheid wordt. Vanuit alle
hoeken van de samenleving wordt bezorgd en
verontwaardigd geprotesteerd tegen deze verengelsingsdrang en het verzet wordt met tal van
steekhoudende argumenten gemotiveerd. Ik concentreer me hier op de gevolgen van de verengelsing voor de taalvaardigheid en denkvaardigheid
van docenten en studenten die het Engels als
voertaal in het onderwijs krijgen opgelegd.
VERLIES VAN UITDRUKKINGSVERMOGEN EN
DENKVERMOGEN
De meeste studenten en docenten aan de Nederlandse universiteiten zijn ongebalanceerde
tweetaligen, met het Nederlands als dominante
moedertaal en het Engels als zwakkere tweede
taal. Hierdoor is hun uitdrukkings- en begripsvermogen geringer in het Engels dan in het
Nederlands. Omdat taalvaardigheid en denkvaardigheid nauw verweven zijn, wordt door het
verplichte gebruik van het Engels bovendien
hun denkvermogen beknot. Als gevolg van deze
effecten van verengelsing verliest het onderwijs
aan levendigheid, diepgang en nuance en worden
studenten belemmerd in het ontwikkelen van
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cruciale academische vaardigheden zoals kritisch denken, argumenteren, analyseren en redeneren.
De tekortkomingen in het Engels doen zich voor bij alle
onderdelen van het taalsysteem, maar het sterkst bij het
vocabulaire. De moedertaalwoordenschat van hoog opgeleide ongebalanceerde tweetaligen wordt geschat op
ongeveer 19.000 woordfamilies, terwijl hun woordenschat
in de tweede taal ongeveer 11.000 woordfamilies bevat,
een royale 40% minder. Behalve de omvang is ook de
diepte van de woordenschat geringer in de tweede taal:
de wel gekende woorden worden oppervlakkiger gekend,
met minder betekenisnuances en -connotaties en minder
en zwakkere verbindingen naar gerelateerde woorden in
het geheugen, zoals antoniemen en synoniemen. Het vereist weinig inlevingsvermogen om te zien hoe juist zo’n
sterk gereduceerde en mankerende woordenschat het
uitdrukkings- en begripsvermogen beperkt.
TAALVERLIES VAN HET NEDERLANDS
Door onderwijsverengelsing dreigt bovendien gedeeltelijk taalverlies van het Nederlands, namelijk van al die
woorden die in het alledaagse Nederlands nauwelijks
gebruikt worden maar wel belangrijke bestanddelen zijn
van het wetenschappelijke Nederlands. Als dat niet meer
wordt gebezigd zullen die woorden verkommeren in het
geheugen, want voor woorden (en veel andere vaardigheden) geldt wat in het Engels bondig wordt uitgedrukt
met de spreuk use it or lose it. Dat de grammatica en
fonologie van het Nederlands te lijden krijgen onder de
verengelsing is onwaarschijnlijk, omdat die blijvend onderhouden zullen worden in het alledaagse gebruik van
het Nederlands.
VERZWAKKING VAN TWEETALIGHEID
Als direct gevolg van het verlies van Nederlandse taalvaardigheid zal onderwijsverengelsing ook de tweetaligheid van de betrokkenen verzwakken. Dit neveneffect is
vooral zo spijtig omdat tweetaligheid behalve evidente
praktische voordelen ook cognitieve voordelen biedt, zoals een verhoogde cognitieve ﬂexibiliteit en creativiteit en
een omvangrijker arsenaal van concepten. Dat dergelijke
cognitieve voordelen bevorderlijk zijn voor de eerder
genoemde academische vaardigheden is meer dan aannemelijk. Vooral gebalanceerde tweetaligheid met een hoog
vaardigheidsniveau in beide talen is bevorderlijk voor
cognitief functioneren.
VOLWAARDIG TWEETALIG ONDERWIJS:
LOUTER WINST
Anders dan volledig Engelstalig onderwijs biedt volwaardig Nederlands-Engels onderwijs, met een gelijkwaardige
status en een evenwichtig gebruik van beide talen, enkel
voordelen: het Engels van onze ongebalanceerde tweetaligen zal substantieel verbeteren, hun Nederlands zal niet
verzwakken en in een aantal opzichten zal hun cognitief
functioneren verbeteren. •
Annette de Groot is emeritus hoogleraar Experimentele
taalpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze
bijdrage is gebaseerd op haar recente afscheidscollege
‘Nederlands moet: over meertaligheid en de verengelsing
van het universitaire onderwijs’.
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