VVB LEUVEN
Leuven, september 2017
Beste leden en sympathisanten,

Graag nodigen wij u uit voor volgende lezing, met het hoogst actuele thema:

Nog meer Engels in ons hoger onderwijs?
Door Peter Debrabandere, docent Hogeschool VIVES (Brugge)
en hoofdredacteur Neerlandia (tijdschrift ANV).
Deze ongemeen interessante voordracht vindt plaats op

woensdag 25 oktober 2017 om 20u in lokaal A1.3 (eerste
verdieping) van De Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te
Leuven.
Deze voordracht kadert in de bredere herdenking van 50 jaar
Leuven Vlaams. Een halve eeuw geleden kon de Vlaamse Beweging
eindelijk de volledige vernederlandsing van de Leuvense
universiteit afdwingen. Dit betekende een scharniermoment in de
natiewording van het Vlaamse volk, want hier werden nationale aan sociale thema’s gekoppeld. Een
verdere verfransing van Vlaams grondgebied werd gestopt, het Nederlands kreeg zijn onbetwistbare
status als onderwijstaal en de universitaire expansie ging openstaan voor jongeren uit alle lagen van
de bevolking.
Vandaag echter, in deze tijden van globalisering, rukt het Engels in Vlaanderen en Nederland verder
op. Momenteel mogen reeds 6% van de baccalaureaatsopleidingen en 35% van de
meesteropleidingen in een andere taal (lees: in het Engels) gegeven worden. Er moet wel steeds een
Nederlandstalige versie van de desbetreffende opleiding bestaan. Sommige machtige instanties
willen echter deze quota afschaffen (al worden ze zelfs niet gehaald) ten voordele van meer
Engelstalige opleidingen.
Wij van de VVB vinden het gebruik van méér Engels in het hoger onderwijs echter geen goed idee.
Wie zich helemaal eigen wil maken in deze materie en een definitieve argumentatie tegen een
verdere verengelsing wil vernemen, zal deze voordracht niet willen missen.
Noteer deze datum in uw agenda en stuur dit bericht door aan mogelijk belangstellende vrienden en
kennissen. Uw aanwezigheid is meer dan nodig!
Tot dan!
Het VVB Leuven bestuur
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