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Deze gedragscode voorziet in een verantwoording van het gebruik van de onderwijstalen Nederlands 

en Engels aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). 

In aanmerking nemend dat artikel 7.2 WHW bepaalt dat: Het onderwijs wordt gegeven en de 

examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking daarvan een andere taal kan 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, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de 

herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het 

instellingsbestuur vastgestelde gedragscode. 

Besluit het college van bestuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn ( TUA) de volgende 

gedragscode vast te stellen:  

 

Artikel 1  

De voertaal van het onderwijs en van de examens is in het Nederlands, tenzij: 

a. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent 

gegeven wordt (art. 7.2 sub b WHW); 

b. het om curriculumonderdelen gaat waarvoor de kennis van een andere taal onmisbaar is 

(art. 7.2 sub c WHW); 

c. het als onderdeel van de vaardigheid in het vakgebied van de opleiding onmisbaar is om ook 

curriculumonderdelen in een andere taal te geven (art. 7.2 sub c WHW). 

 

Artikel 2  

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kunnen onderdelen van het onderwijs in de master in het 

Engels worden gegeven indien zich daarvoor tenminste een Engelssprekende buitenlander aanmeldt 

die te kennen geeft de Nederlandse taal niet te beheersen (art. 7.2 sub c WHW). De student dient 

uiterlijk een maand voor de aanvang van de daadwerkelijke verzorging van het vak aan te geven dat 

hij het vak in het Engels wil volgen. De examens worden ter keuze aan de student in het Nederlands 

dan wel in het Engels afgenomen, tenzij uit de wijze van examinering of uit de omstandigheden 

waaronder de examinering plaatsvindt, naar het oordeel van de examencommissie 

noodzakelijkerwijs voortvloeit dat de examinering geheel of overwegend in het Engels zal dienen te 

geschieden. 

 

Artikel 3 

a. De bevoegdheid om te besluiten tot het gebruik van een andere taal op de door art. 7.2 sub c 

WHW genoemde gronden ligt bij het college van bestuur. 

b. Het college van bestuur beslist daartoe, al dan niet op verzoek van het college van 

hoogleraren . 



c. Alvorens te besluiten tot het gebruik van een andere taal wint het college van bestuur advies 

in bij de betrokkenen. 

 

Artikel 4 

a. In de OER is opgenomen dat de vereiste beheersing van de Nederlandse taal afhankelijk is 

van de fase van de opleiding waarin de instroom plaatsvindt.  

b. Het college van bestuur is gehouden aan het besluit tot het gebruik van een andere taal 

voorwaarden te verbinden die de kwaliteit van het betreffende onderwijsonderdeel 

waarborgen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de taalvaardigheid van de betrokken 

docenten. 
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