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Artikel 1.  Definitie  
Onder onderwijs wordt begrepen alle on-line en face-to-face onderwijsvormen waarin sprake is van docent-
student en/of student-student interactie, alsmede de bijbehorende tentamens en examens, en het 
onderwijsmateriaal. Onderwijsmateriaal kan zowel digitaal als gedrukt zijn en omvat boeken, syllabi, digitaal 
leermateriaal en dergelijke. 

 
Artikel 2. Voertaal 
Binnen de TU/e kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de regel dat het 
Nederlands de voertaal is bij het geven van onderwijs en het afnemen van tentamens en examens. Als 
voertaal kan in plaats van Nederlands uitsluitend Engels gebruikt worden. De toegankelijkheid, kwaliteit en 
studeerbaarheid van het onderwijs dient in alle gevallen gewaarborgd te zijn en te blijven. 
 
Opleidingen kunnen of in het Nederlands of in het Engels worden aangeboden.  
 
Opleidingen kunnen in het Engels worden aangeboden indien: 
a. de internationalisering van de opleiding hiertoe noodzaakt; 
b. de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke expertise op het vakgebied ertoe noodzaken niet-
Nederlandstalige docenten aan te trekken; of 
c. het onderwijs mede is gericht op niet-Nederlandstalige studenten. 
Bij Engelstalige opleidingen is het onderwijs inclusief de onderwijsmaterialen geheel in het Engels. In 
afwijking hiervan kunnen studenten met voldoende beheersing van het Nederlands ook Nederlandstalige 
keuzevakken kiezen. 
 
Bij Nederlandstalige opleidingen is het onderwijs, in principe, in het Nederlands. Het onderwijs van 
Nederlandstalige opleidingen kan deels in het Engels worden gegeven mits de kwaliteit van het onderwijs en 
de specifieke expertise op het vakgebied ertoe noodzaken niet-Nederlandstalige docenten aan te trekken 
dan wel de eindtermen van de opleiding een of meer Engelstalige onderwijseenheden vereisen. 
Onderwijsmaterialen van een Nederlandstalige opleiding kunnen Engelstalig zijn of bij keuzevakken Duits- of 
Franstalig. Bij de laatste twee keuzemogelijkheden moet de lingua franca of de specifieke 
toepassingsomgeving van het vakgebied een rol spelen. 
 
Artikel 3. Besluitvorming 
Het faculteitsbestuur kan, nadat het advies heeft ingewonnen van de opleidingscommissie, het College van 
Bestuur verzoeken in te stemmen met het voornemen de opleiding geheel of gedeeltelijk in het Engels te 
verzorgen. 
Het College van Bestuur beslist binnen twee weken op dit verzoek. 
 
Artikel 4. Uitvoering 
Wanneer het College van Bestuur een positieve beslissing neemt, naar aanleiding van het verzoek zoals 
bedoeld in het vorige artikel, neemt het faculteitsbestuur bij de uitwerking van dit besluit de volgende 
uitgangspunten in acht: 
a. tentamens en examens van opleidingen die geheel in het Engels worden verzorgd, worden in het Engels 
afgelegd; 
b. wanneer de opleiding gedeeltelijk in het Engels wordt gegeven, worden de tentamens en examens van 
dat deel in het Engels afgenomen;  



c. het Engelstalige onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs dat verzorgd wordt in het 
Nederlands. 
 
Artikel 5. Taalvaardigheid studenten 
Bij opleidingen die in het Engels worden verzorgd of opleidingen die gedeeltelijk in het Engels worden 
verzorgd, wordt bij de aanvang van de opleiding bij de studenten een zodanige taalvaardigheid 
verondersteld, dat de opleiding met vrucht kan worden gevolgd. Het vereiste niveau is gelijk aan de VWO-
eindexameneis. 
 
De toelatingseisen voor buitenlandse studenten met betrekking tot het niveau van de Engelse taal worden  
bekend gemaakt in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. Ditzelfde geldt voor de 
vrijstellingsmogelijkheden voor deze toelatingseis. 

Artikel 6. Taalvaardigheid docenten 
Alle docenten die bij het uitoefenen van hun onderwijstaken Engels hanteren, dienen te beschikken over 
het vereiste niveau van taalvaardigheid, dat nodig is om de betreffende onderwijstaak naar behoren uit te 
voeren. Dit vereiste niveau blijkt uit een door de docent af te leggen assessment. 
 
Artikel 7. Voorlichting 
Voorlichting over Nederlandstalige opleidingen wordt in het Nederlands gegeven, ook als een dergelijke 
opleiding gedeeltelijk in het Engels wordt verzorgd. Voorlichting over opleidingen die in het Engels worden 
verzorgd, wordt in het Engels of, voor een Nederlandstalig publiek, mondeling in het Nederlands 
gegeven.  
 
 
Deze gedragscode vervangt de Gedragscode vreemde  talen TU/e 2010  d.d. 8  juli 2010 en treedt met 
ingang van de datum van ondertekening in werking. 
 
 


