
Gedragscode Engelse taal TU Delft 

 

I. Doel 

De "Gedragscode Engelse Taal" dient als kwaliteitswaarborg ten behoeve van het gebruik van een 

buitenlandse taal, zoals Engels als instructietaal binnen de opleidingen van de TU Delft. 

 

II. Uitgangspunten 

a. In de WHW wordt onder artikel 7.2 gesteld dat het onderwijs wordt gegeven en de examens 

worden afgenomen in het Nederlands. Slechts in drie gevallen is een uitzondering mogelijk: 

a. als het een opleiding met betrekking tot die taal betreft; 

b. als het om een gastcollege door een anderstalige docent gaat; 

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. 

b. In de Richtlijn Invoering Bachelor-Masterstructuur van het College van Bestuur d.d. september 

2000 is bepaald dat de Master opleidingen en/of de Master-varianten daarvan die een 

overwegend internationaal karakter kennen, bij de TU Delft geheel in het Engels worden 

gegeven. Inmiddels worden bij de TU Delft alle Master opleidingen in het Engels gegeven. 

c. Op grond van artikel 7.2 onder c WHW (II a, onder a en c van deze gedragscode) kan het College 

van Bestuur besluiten bacheloropleidingen van de TU Delft geheel in het Engels aan te bieden. 

Indien dit het geval is, wordt bij voldoende beschikbare onderwijscapaciteit het eerste jaar van 

de opleiding zowel in de Nederlandse als de Engelse taal aangeboden.  

d. De gedragscode is onderworpen aan een driejaarlijkse controle door de Inspectie Hoger 

Onderwijs. 

 

III. Gedragscode 

De instructietaal voor de opleidingen genoemd in II onder b. en c. is de Engelse taal en het 

les/instructie-materiaal dient in het Engels te worden aangeboden.  

Toetsen, tentamens en examens worden in het Engels afgenomen. De examencommissie kan een 

student toestaan om toetsen, tentamens en examens in het Nederlands af te leggen, indien dit 

aantoonbaar in het voordeel is van betrokken student. De decaan draagt zorg voor informatie over 

alle mogelijkheden en begrenzingen ten aanzien van de vakken die studenten in het Engels kunnen 

volgen en publiceert een en ander in de Studiegids, op de Website e.d., met name waar het gaat om 

vakken in de vrije keuze ruimte. 

 

IV. Uitvoering 

 

a. Docenten 

In het aanstellingsbeleid van de TU Delft zal ervaring met het doceren in het Engels als één van de 

selectiecriteria worden opgenomen. De docenten worden getoetst op Engelse taalvaardigheid bij 

hun aanstelling. Het op een goede didactische wijze doceren in de Engelse taal vormt onderdeel van 

het loopbaanbeleid van docenten en is als onderdeel opgenomen in de R&O-cyclus. Engelse 

taalvaardigheid behoort tot een van de basiskwalificaties binnen het onderwijs. 

 

 



b.  Studenten 

Studenten zullen in de bacheloropleiding aan de TU Delft moeten worden voorbereid op het 

Engelstalige onderwijs in de Masterfase. Dit gebeurt in de eerste plaats door het gebruik van 

Engelstalig studiemateriaal en het aanbieden van incidentele vakken in de Engelse taal omdat de 

nationaliteit van de docent of de aard van het vak dit niet anders toelaat.  

 

c.  Instructiemateriaal 

Het instructiemateriaal voor de opleidingen genoemd in II onder b. en c.  is in het Engels voorhanden. 

Het instructiemateriaal voldoet aan de volgende eisen:  

 het materiaal is goed geschikt voor zelfstudie: de leerstof is helder en volledig beschreven op 

zodanige wijze dat de student in staat wordt gesteld zelfstandig zich de leerstof eigen te maken. 

Dit is met name van belang om een student die een college niet helemaal heeft kunnen volgen in 

staat te stellen dit te compenseren door zelfstandige bestudering van de leerstof; 

 het materiaal is qua opbouw en structuur goed toegankelijk voor studenten: het is voorzien van 

studie-aanwijzingen, oefenopdrachten, voorbeelden e.d.; 

 het materiaal nodigt uit tot zelfstandige en kritische bestudering van de stof; 

 in het materiaal is een verklarende woordenlijst opgenomen waarin buitenlandse termen zijn 

opgenomen die tot het betreffende vakjargon behoren. 

 

V. Kwaliteitszorg en evaluatie 

 

De normale eisen, die TU Delft zich stelt ten aanzien van de kwaliteit van het reguliere onderwijs, 

gelden ook voor het onderwijs in de Engelse taal. Bij de hiervoor genoemde maatregelen ten aanzien 

van de uitvoering van de gedragscode is er derhalve sprake van een aanvullend pakket van 

maatregelen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan zowel het gebruik en de kwaliteit van 

het instructiemateriaal, als aan het doceergedrag van docenten. Deze maatregelen zullen regelmatig 

op basis van evaluatie worden getoetst op kwaliteit. Evenals bij het reguliere onderwijs ligt de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg voor het anderstalig onderwijs zowel op facultair als op 

centraal niveau.  

 

Uitvoering 

Door het organiseren van review procedures bij docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen 

kan continue bewaking van de kwaliteit van het onderwijs plaatsvinden. Deze vorm 

van evaluatie behelst onder meer de bestudering van het instructiemateriaal, de wijze van 

lesgeven en het beoordelen van de tentamens. Een dergelijk model van kwaliteitsbewaking 

wordt ook door de Inspectie aanbevolen. Tevens wordt het oordeel van studenten bij de 

kwaliteitszorg betrokken. Voor de beoordeling van het rendement van bepaalde studieonderdelen 

wordt dezelfde procedure gehanteerd als bij het reguliere onderwijs hetgeen 

inhoudt dat bij teleurstellende studieresultaten nadere analyse plaatsvindt naar de oorzaken 

hiervan. Tenslotte zal er een monitoring plaatsvinden, met name waar het gaat om de deelname 

van docenten aan de Engelse taalcursus en voor wat betreft studenten de mogelijkheid 

van een koppeling van een training “Technisch Engels” aan het Instellingspakket. 


