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Bijlage Studentenstatuut: Gedragscode Anderstalig Onderwijs Avans
Hogeschool, als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet op hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw)

Inleiding:
In artikel 7.2 van de Whw is opgenomen dat het onderwijs aan instellingen voor wo en hbo in
principe in het Nederlands wordt gegeven. In een aantal gevallen is gebruik van een vreemde
taal echter toegestaan.
In de wet is limitatief opgenomen in welke gevallen het gebruik van een andere taal is
toegestaan:
a.
als het een opleiding betreft waar in een andere taal dan het Nederlands wordt
gedoceerd,
b.
als het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een
anderstalige docent wordt gegeven,
c.
als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de
herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.

Gedragscode Anderstalig Onderwijs:
1. Ter uitvoering en regeling van bovenstaande en onder verwijzing naar de Gedragscode
Internationale Student in het Nederlandse Hoger Onderwijs heeft het College van Bestuur een
Gedragscode Anderstalig Onderwijs vastgesteld. In het kader van deze Gedragscode wordt
onder opleidingen begrepen, de in het CROHO geregistreerde bachelor-, AD-, en
masteropleidingen van Avans Hogeschool.
2. In de voorlichting over de opleidingen aan zowel de Nederlandse als buitenlandse
studenten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het internationale karakter van delen van
de hogeschool en haar onderwijsprogramma’s, en daarmee aan de eisen die gelden ten
aanzien van de beheersing van het Engels. Avans Hogeschool heeft voor toekomstige en
ingeschreven buitenlandse studenten voldoende anderstalige voorlichtingsmaterialen
ontwikkeld. Avans Hogeschool stelt faciliteiten beschikbaar voor studenten die er prijs op
stellen om hun beheersing van andere talen te verbeteren.
3. Het College van Bestuur draagt uit hoofde van deze Gedragscode zorg voor een jaarlijks te
updaten Engelstalige versie van:
● het Studentenstatuut en alle uitvoeringsregelingen,
● de Avans huisregels,
● de door Avans Hogeschool beschikbaar gestelde algemene studentenvoorzieningen.
4. In de Onderwijs- en Examenregeling van een opleiding wordt de inhoud en verzorging van
het onderwijs geregeld. Dit geldt ook voor een besluit over de taal waarin dat onderwijs wordt
verzorgd en de taal waarin de tentamens/examens worden afgelegd.
5. Tevens wordt via de Studiegids, Portal en websites aan aspirant-studenten kenbaar
gemaakt of voor een bepaald opleidingstraject gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse
dan wel een gespecificeerde andere instructietaal.
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6. De Gedragscode heeft geen betrekking op incidentele gastcolleges door een buitenlandse
docent, voor zover deze geen onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma.
7. Eveneens uitgezonderd is specifiek taalonderwijs (Duits, Spaans, Chinees, et cetera) met
als doel taalvaardigheid en als onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma.
8. Het staat docenten en studenten vrij om, waar het gaat om individuele onderwijsvormen
(afstudeervakken, stages) in onderling overleg afspraken te maken over de taal die gebruikt
wordt in de verslaglegging tenzij afstudeervakken of stages die onderdeel zijn van een
anderstalige opleiding, worden afgelegd in een niet-Nederlandstalige omgeving dan wel in
samenwerking met een niet-Nederlandstalige counterpart.
9. Engelse taalvaardigheid behoort tot een van de basiskwalificaties binnen het hoger
onderwijs. Avans Hogeschool stelt alle docenten in de gelegenheid het eigen niveau van de
Engelse taalbeheersing verder te verbeteren. Bij de werving en selectie van nieuwe docenten
wordt expliciet aandacht besteed aan de beheersing van de Engelse taal. In alle relevante
vakkenevaluaties wordt met behulp van meerdere vragen geëvalueerd of de vaardigheid, in
de relevante vreemde taal, van de betrokken docent van voldoende kwaliteit is. De resultaten
worden besproken in de voor de desbetreffende opleiding geldende evaluatieprocedure.

Inwerkingtreding
Deze Gedragscode is vastgesteld door het College van Bestuur en wordt jaarlijks geëvalueerd.
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