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Samenvatting 

Verengelsing binnen het hoger onderwijs is in Nederland een actueel en veelbesproken fenomeen. 

Het internationale speelveld, het imago en de concurrentiepositie zijn voor Nederlandse 

universiteiten redenen om steeds meer onderwijs, maar ook communicatie in het Engels vorm te 

geven. Echter blijkt uit grootschalig onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) dat een helder beleid omtrent deze toenemende verengelsing bij veel 

onderwijsinstellingen nog ontbreekt. Dit geldt ook voor de Universiteit Utrecht (UU) waar via de 

sociale media afwisselend in het Nederlands en Engels wordt gecommuniceerd.   

  Omdat er over verengelsing verschillende meningen zijn opgedoken onder taalkundigen, 

maar ook onder studenten, is er in dit onderzoek op kwantitatieve wijze gekeken naar de 

taalattitudes van UU-studenten ten opzichte van berichten afkomstig van de sociale media van de 

Universiteit Utrecht. Daarnaast is er kwalitatief informatie vergaard bij communicatiemedewerkers 

van de UU met betrekking tot de taalkeuze.  

  De taalattitudes zijn onderzocht aan de hand van een online enquête waarbij de 

respondenten in twee groepen werden ingedeeld. De ene groep kreeg Engelstalige berichten te zien 

en de andere groep dezelfde berichten in het Nederlands, met daaronder dezelfde stellingen die 

verschillende constructen bevroegen. Uit eerdere onderzoeken van de Taalunie bleek dat er de 

laatste jaren onder studenten een negatievere attitude is ontstaan ten opzichte van de toenemende 

meertaligheid op Nederlandse universiteiten in het algemeen. Op basis van dit onderzoek werd dan 

ook verwacht dat er een verschil zou optreden in de attitudes.  

  Tussen de twee groepen bleken echter, middels deze methode, geen significante verschillen 

op te treden op het niveau van een construct (zoals begrip of prestige), maar enkel bij een klein 

aantal losse stellingen. Dit heeft als gevolg dat er op basis van dit onderzoek geen uitspraken kunnen 

worden gedaan over een eventueel verschil in waardering tussen het Engels en Nederlands.  

  Daarnaast liet de informatie vanuit de communicatieafdeling zien dat er, zoals verwacht, nog 

geen beleid bestaat voor de keuze tussen Engels of Nederlands. Deze keuze hangt, per bericht, af van 

de doelgroep en inhoud. Dit verklaart de variatie tussen het Engels en Nederlands die op sommige 

sociale platformen optreedt. Wel blijken er plannen te liggen om in de toekomst een beleid op te 

stellen voor taal en content. Wanneer de UU de mening van studenten hierin wil meenemen, zal 

vervolgonderzoek moeten uitwijzen of er inderdaad geen verschil bestaat in de waardering van het 

Engels of Nederlands. In dat geval zou een verdere verengelsing, als gevolg van het implementeren 

van het internationaliseringsplan, geen problemen opleveren.  
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1.Inleiding 
Verengelsing van de Nederlandse taal treedt al jaren op als gevolg van de wereldwijde globalisering. 

Dit fenomeen manifesteert zich op verschillende manieren. Enerzijds is er de verengelsing van onze 

woordenschat door een toename van het aantal Engelse leenwoorden in het dagelijks taalgebruik 

(Zwan et al., 2009). Anderzijds is er sprake van een tendens waarbij de Nederlandse taal in diverse 

maatschappelijke domeinen wordt vervangen door het Engels (Zwan et al., 2009). Dit geldt ook voor 

het (hoger) onderwijs. Deze laatste ontwikkeling biedt voordelen voor de internationale positie van 

Nederland, maar brengt ook zorgen over een afnemende taalvaardigheid en de waarde van de 

Nederlandse taal en cultuur met zich mee. De afgelopen jaren zijn hierover in de media en politiek 

dan ook diverse debatten gevoerd (KNAW, 2017).  

   In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de KNAW in 

2017 een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste rapporten, zodat onderwijsinstellingen goede 

afwegingen kunnen maken met betrekking tot de ontwikkeling van een taalbeleid. In deze 

inventarisatie wordt verengelsing beschreven als “de sterk toenemende invloed van Engelstalig 

onderwijs in opleidingen en in de besturing van instellingen al dan niet ten koste van het Nederlands” 

(KNAW, 2017).   

  Over deze ontwikkeling klinken al jaren kritische geluiden. Sommige taalkundigen 

bestempelen deze ontwikkeling als zorgelijk, met name met het oog op het verlies van 

uitdrukkingsvaardigheid bij docenten en studenten als ook de verminderde levendigheid, nuance en 

diepgang van het onderwijs die daarvan volgens hen het gevolg zijn (De Groot, 2017). De 

Nederlandse Taalunie sluit zich daarbij aan en voegt in het onderzoeksrapport ‘Staat van het 

Nederlands’ (Rys et al., 2019) toe dat “de vitaliteit van een taal, in dit geval het Nederlands, in het 

gedrang komt als sprekers van die taal in één of meerdere maatschappelijke domeinen een andere 

taal gaan gebruiken”. Er wordt hierbij benadrukt dat wanneer er in de loop der jaren vaker voor een 

andere taal dan het Nederlands wordt gekozen in traditionele (bijvoorbeeld in het gezin of binnen 

het onderwijs) en moderne, maatschappelijke domeinen (zoals op sociale media) dat een negatieve 

invloed heeft op de vitaliteit van het Nederlands (Rys et al., 2019).  

De gevolgen van deze ontwikkeling blijken de afgelopen jaren echter niet zo zwart-wit. De toename 

van Engelse taalgebruik is met name in het hoger onderwijs duidelijk waarneembaar, maar toch blijkt 

dat het Engels in veel gevallen nog altijd naast het Nederlands gebruikt wordt (Rys et al., 2019). Een 

aantal experts en gezaghebbende instanties vinden desalniettemin dat het Engels binnen het 

onderwijs een te grote rol heeft gekregen. Ook in externe communicatie vanuit 

onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Utrecht, wordt verengelsing (hier op lexicaal niveau) 

opgemerkt. In januari 2020 verscheen een artikel in het Digitaal Universiteitsblad (DUB) genaamd 

‘Challenge? Uitdaging bedoel je!’ (van den Broek & Klaver, 2020) waarin het verschijnsel binnen en 



 5 

rondom de universiteit als problematisch wordt omschreven. In dit geval gaat het met name om het 

gebruik van populaire Engelse termen in Nederlandstalige communicatie. In het artikel schrijven 

twee studenten dat de verengelsing van de Nederlandse taal an sich op de universiteit toeneemt en 

bestempelen dit als ‘onnodig’.  

 

  ‘’In mails, communicatie en via sociale media: In bijna elke vorm van Nederlandstalige  

 communicatie, of het nu een snel mailtje, een universiteitsraadsnota of 

 Facebookcommunicatie betreft, sijpelen Engelse woorden door, waar een prima Nederlands 

 synoniem voor is’’ (van den Broek & Klaver, 2020). 

 

De auteurs, tevens UU-studenten, zien dit als een logische ontwikkeling, maar betogen dat de 

universiteit pas dergelijke Engelse termen zou moeten gebruiken wanneer deze “ontegenzeggelijk 

onderdeel zijn geworden van de Nederlandse taal of als er echt geen Nederlands alternatief 

voorhanden is” (van den Broek & Klaver, 2020). Ze roepen de lezers en de UU aan het eind van het 

artikel op om onnodig gebruik van Engelse woorden in Nederlandstalige communicatie te vermijden.  

  Over de vraag of dergelijk taalgebruik daadwerkelijk ‘onnodig’ is, bestaan diverse 

opvattingen. Zo schrijft Leufkens (2020) dat het gebruik van een leenwoord toegevoegde waarde kan 

hebben, omdat de taal waaruit wordt geleend bijvoorbeeld een bepaald prestige heeft en de spreker 

er daardoor een bepaalde status mee kan uitdragen. Ook benadrukken van der Zwan et al. (2009) in 

‘Onze Taal’ dat de Nederlandse equivalenten vaak nog gewoon blijven functioneren naast de 

(nieuwe) Engelse leenwoorden en dat deze leenwoorden zich vaak razendsnel aanpassen aan onze 

Nederlandse uitspraak en grammatica. Daarbij beperkt de invloed van het Engels zich vaak tot het 

lexicale niveau (Booij, 2012) en dringt het in de meeste gevallen dus niet door tot de dieptestructuur.  

  Eind 2019 is het Uitvoeringsplan Internationalisering (College van Bestuur, 2019) van de UU 

gepubliceerd, omdat de universiteit graag een meer internationale reputatie wil nastreven. Er wordt 

daarin gepleit voor een aanpak waarbij inclusie voor de internationale student en het aantrekken van 

meer internationale medewerkers en gastdocenten centraal staan. Verengelsing speelt hierin ook 

een grote rol. In dit geval gaat het om een toename van het gebruik van het Engels ter vervanging 

van het Nederlands of om het toevoegen van Engelse informatie die tevens in het Nederlands 

beschikbaar is. Er zullen volgens deze nota middelen vrijgemaakt moeten worden om meer 

informatie voor studenten ook (geheel) in het Engels aan te kunnen bieden.   

  Ook over deze kwestie is een opinieartikel verschenen in het DUB. De titel van dit artikel luidt 

‘Internationalisering begint bij een duidelijk taalbeleid’. Volgens student Vincent de Haes (2019) 

wordt er door de UU onvoldoende inspanning verricht om dit internationaliseringsplan te 

implementeren en is volgens hem met name een duidelijk taalbeleid nodig. Dit laatste lijkt inderdaad 
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nog te ontbreken. In de nota wordt namelijk enkel gesproken over het feit dat er betere coördinatie 

nodig is en dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om meer informatie in het Engels aan te 

kunnen bieden. Daarnaast wordt enerzijds gesproken over het bereiken van een hoger Engels 

taalniveau bij studenten en docenten en anderzijds het aanbieden van Nederlandse les aan 

internationale medewerkers. Er is geen sprake van een duidelijke lijn en er wordt niet expliciet 

gemaakt welke stukken en informatie in het Engels of juist in het Nederlands worden aangeboden en 

waarom.  

 Wanneer men ‘Universiteit Utrecht’ in de zoekmachine invoert, staat de website uu.nl 

bovenaan de zoekresultaten vergezeld door de ondertitel ‘Universiteit Utrecht: Internationale 

Research Universiteit’. Het algemene imago dat de UU online wil uitdragen is dus dat van een 

internationaal onderzoeksinstituut. Op de website kan een bezoeker eenvoudig kiezen om te 

wisselen naar een geheel Engelstalige website. Alle informatie die hierop te vinden is, wordt dus in 

beide talen aangeboden. 

  Op de sociale mediakanalen van de UU verschijnen berichten zowel in het Engels als in het 

Nederlands, alsook in de eerdergenoemde vorm waarbij er in een Nederlandse tekst Engelse termen 

voorkomen die nog geen officieel onderdeel vormen van de Nederlandse taal.   

  ‘Engels waar het moet, Nederlands waar het kan’ luidt de slogan in het eerstgenoemde 

artikel van het DUB. De vraag rijst echter of de kwestie op deze manier opgelost zou kunnen en 

moeten worden. Het is opmerkelijk dat er de laatste jaren kritische geluiden opdoken vanuit de 

wetenschap en nu ook vanuit studenten wat betreft de verengelsing binnen en rondom de UU, 

terwijl het internationaliseringplan hier lijnrecht tegenover staat.   

  Deze paradox roept tal van vragen op. Verengelsing zou volgens critici met name voor 

studenten nadelig uitpakken. Toch wil de UU, deels voor de eigen reputatie, maar ook voor de 

mogelijkheden voor (internationale) studenten verder verengelsen. De vraag is hoe de huidige 

studenten van de Universiteit Utrecht hier zelf over denken.  

  Het opmerkelijke spanningsveld tussen de artikelen van het DUB en het ontbreken van een 

duidelijk taalbeleid vanuit de UU, vormen tezamen de aanleiding voor dit onderzoek. Enerzijds wordt 

er geroepen: stop de verengelsing, anderzijds: gebruik meer Engels met het oog op 

internationalisering en inclusie. Beide artikelen zijn daarnaast geschreven door studenten. Daarom is 

het relevant om een meting te doen onder een groep UU-studenten: aan welke taal geven zij nu 

eigenlijk de voorkeur als het bijvoorbeeld gaat om (online) berichtgeving vanuit de UU? 

  Het vinden van een balans tussen de lingua franca van de internationale wetenschap en de 

eigen, nationale taal vormt voor een Nederlandse universiteit in de huidige geglobaliseerde 

samenleving een complex en interessant vraagstuk. Deze kwestie vraagt om onderzoek naar het 

perspectief van verschillende belanghebbenden. De standpunten van taalkundigen lopen uiteen 
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(Booij; de Groot; van der Zwan) en vanuit de Universiteit zelf is het duidelijk dat verengelsing 

onderdeel vormt van het plan om internationaler en inclusiever te worden. Echter is er nog geen 

onderzoek gedaan naar het perspectief van (Nederlandstalige) studenten. 

  De afwezigheid van een duidelijk taalbeleid zorgt daarnaast voor het ontbreken van 

consistentie wat betreft de taalkeuze op de sociale kanalen van de UU. Het is daarom interessant om 

ook te onderzoeken hoe de communicatiemedewerkers bepalen wat in welke taal of talen wordt 

geschreven. 

 

2. Theoretisch kader  

Om het onderzoek theoretisch in te bedden, dient er literatuuronderzoek te worden gedaan naar de 

situatie rondom internationalisering en globalisering in Nederland en in het hoger onderwijs. Er 

worden daarom in dit hoofdstuk eerdere grootschalige (attitude)onderzoeken aangehaald die de rol 

van het Engels in Nederland en op de universiteit belichten. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de 

(taal van) de communicatie vanuit de Universiteit Utrecht en theorie rondom taalattitudes met het 

oog op de methode.  

 

2.1 Globalisering en de universiteit 

In Globalisation and the university: myths and realities in an unequal world beschrijft Altbach (2004) 

enkele manieren waarop globalisering de universiteit als institutie beïnvloedt en wat de rol van het 

Engels daarbij is. Al vanaf het ontstaan van universiteiten is er volgens hem sprake geweest van een 

spanningsveld tussen nationale realiteiten en internationale tendensen. Het is altijd al gebruikelijk 

geweest dat studenten in het buitenland gingen studeren en veel wetenschappers onderzoek deden 

buiten de grenzen van hun eigen land. Dit laat zien dat globalisering te allen tijde invloed uitoefent 

op de universiteit als institutie. In de 21e eeuw fungeert moderne technologie daarbij ook nog eens 

als katalysator, waardoor innovaties en wetenschappelijke praktijken zich sneller kunnen verspreiden 

dan voorheen (Altbach, 2004).  

  Waar Latijn vroeger de lingua franca betrof, domineert nu het Engels als taal van de 

wetenschap. Deze status heeft het Engels gekregen als gevolg van een reeks aan politieke en 

historische gebeurtenissen, waaronder de opkomst van de VS als grootste geïndustrialiseerde 

grootmacht en de expansie van het Engels als gevolg van kolonisatie door Engeland (Björkman, 

2013). Toen er een lingua franca nodig was om kennis te delen met betrekking tot wetenschap, 

technologie en commercie was het Engels daarvoor de aangewezen taal. Deze ontwikkeling duurt 

nog altijd voort: Het Engels is de meest gebruikte tweede taal en tevens meest bestudeerde vreemde 

taal ter wereld (Altbach, 2004). Bijna alle internationaal verspreide wetenschappelijke tijdschriften 
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maken gebruik van de Engelse taal en veel universiteiten benadrukken het belang van in het Engels 

publiceren bij hun medewerkers. Dit heeft de status van het Engels alleen maar verhoogd (Altbach, 

2004). Volgens Altbach geeft dit prestige de VS, het VK en andere welvarende Engelssprekende 

landen in meerdere opzichten voordeel in de academische wereld. Dit is ook één van de argumenten 

van de UU om verder te willen internationaliseren (College van Bestuur, 2019). Een beter imago 

binnen de academische wereld zorgt voor het aantrekken van meer getalenteerde studenten en 

hoogleraren en meer publicaties. 

 

2.2 Het Engels in Nederland 

Engels is dus duidelijk een alomtegenwoordige taal in de wetenschap en het hoger onderwijs over de 

hele wereld, maar ook in Nederland zelf heeft het Engels een prominente positie. Volgens 

taalkundige en hoogleraar Booij (2001) is het zich als een breed gedragen, tweede taal aan het 

ontwikkelen. Dit is een gevolg van het feit dat het Engels een verplicht vak is op de middelbare school 

en tevens al in 1986 in de laatste twee jaar van het basisonderwijs werd ingevoerd. Er zijn daardoor 

nauwelijks eentalige Nederlanders te vinden van onder de 50 jaar (De bot et al., 2000). Daarnaast 

staat Nederland momenteel voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats van de EF English 

Proficiency Index, een jaarlijkse wereldwijde rangschikking van 100 landen waarbij het Engelse 

taalniveau van volwassenen gemeten wordt (EF-EPI, 2020). Nederlanders hebben dus een 

bovengemiddeld goede beheersing van het Engels, waardoor het niet opmerkelijk is dat het 

hedendaagse Nederlands steeds meer Engelse leenwoorden bevat (Booij, 2001). Booij (2001) stelt 

dat het Engels desondanks geen bedreiging voor de Nederlandse taal zou vormen, omdat de 

grammatica van het Nederlands niet wordt aangetast bij gebruik van deze leenwoorden.   

  Deze opvatting komt grotendeels overeen met de uitkomsten van het grootschalige 

onderzoek naar functies, vormen en attitudes van het Engels in Nederland van Edwards (2014). Ze 

onderzoekt hierin de positie van de variëteit ‘Dutch English’ en richt zich met name op de vraag of 

het Engels in Nederland als een tweede taalvariant of als learner English beschouwd moet worden. 

Een tweede taal betreft in dit opzicht de situatie waarbij een meertalige spreker in beide 

talen inmiddels een even hoge taalvaardigheid heeft. Bij learner language gaat het daarentegen om 

een tussenstadium in het leerproces waarbij de spreker de desbetreffende taal nog niet volledig 

machtig is. Een dergelijk tussenstadium wordt binnen de taalkunde ook wel aangeduid met de 

term interlanguage (Corder, 1978). 

  Voor de beantwoording van deze vraag haalt Edwards (2014) diverse werken aan over 

Europees Engels en wordt met name het onderzoek van Mollin (2006) veelvuldig genoemd. Ze maakt 

aan de hand van een aantal functies van het Engels in de samenleving een analyse van het Engels in 

Nederland. Het Engels blijkt in Nederland zo wijdverspreid dat tal van Nederlandse organisaties er 
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routinematig vanuit gaan dat bijna alle Nederlanders vaardig genoeg zijn om Engelstalige teksten in 

gedrukte media, advertenties en openbare informatie te waarderen. Voor Edwards (2014) is dit een 

belangrijk argument om het Engels in Nederland eerder als tweede taal te zien dan als een vreemde 

taal. Daarbij benadrukt ze dat het Engels tevens fungeert als uitdrukking van status en prestige en 

dat het gebruikers in staat stelt kosmopolitische, academische of subculturele identiteiten te 

construeren.  

  Wat attitudes betreft blijkt uit Edwards’ grootschalige enquête dat de houding ten opzichte 

van het Engels over het algemeen in dezelfde mate positief is en dat slechts een minderheid van de 

respondenten kan worden geclassificeerd als sterk ‘anti-Engels’ of juist als echt ‘anglofiel’. Het Engels 

wordt ook door de proefpersonen in haar onderzoek over het algemeen niet als een bedreiging voor 

het Nederlands gezien (Edwards, 2014).  

2.3 De Universiteit: verengelsing vs. internationalisering  

Het toenemende gebruik van Engels in Nederland is onderdeel van een veel grotere trend: 

internationalisering. Ondanks tal van argumenten om deze ontwikkeling te stoppen, zijn Nederlandse 

universiteiten volgens hoogleraar taalpsychologie Annette de Groot (2017) in hoog tempo aan het 

verengelsen. In haar oratie (2017) benadrukt ze met name het verlies van uitdrukkingsvaardigheid bij 

docenten en studenten. Ze ziet het toenemende gebruik van het Engels als een belemmering voor de 

ontwikkeling van een goede academische geletterdheid en vreest dat het Nederlands van studenten 

uiteindelijk zal verslechteren. Om te voorkomen dat taalverlies optreedt, moet een taal volgens haar 

voortdurend worden onderhouden (De Groot, 2017).  

  Het belangrijkste argument vóór de keuze van meer Engels binnen universiteiten betreft het 

belang van internationalisering. Dit wordt tevens gestimuleerd door de overheid aan de hand van het 

Bolognaproces (Crosier & Parveva, 2013). Engelstaligheid past bij de huidige geglobaliseerde 

samenleving en bij de internationale positie van Nederland (KNAW, 2017).  

  Universiteiten bevinden zich bij deze kwestie binnen het complexe krachtenveld van de 

Nederlandse kenniseconomie: ze willen niet achterblijven bij andere onderwijsinstellingen en 

concurreren met elkaar om instroom van buitenlandse studenten (KNAW, 2017).  

  Uit de inventarisatie van de KNAW (2017) blijkt dat onderwijsinstellingen op verschillende 

manieren omgaan met taalkeuze. Sommige instellingen maken een duidelijke keuze voor ofwel 

Engels of Nederlands, maar er bestaan ook allerhande tussenvormen. De taalkeuze wordt daarbij 

soms op instellingsniveau, soms op het niveau van faculteiten, maar ook dikwijls per opleiding 

bepaald. De organisatie van een taalbeleid is bij sommige instellingen centraal en bij andere 

decentraal georganiseerd. Daarbij komt dat een dergelijk stevig en ondersteunend taalbeleid bij veel 

instellingen nog geheel ontbreekt, in ontwikkeling is of moet worden herzien (KNAW, 2017).  
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  Veruit de meeste instellingen kenden ten tijde van de inventarisatie dus nog geen duidelijk 

taalbeleid met betrekking tot de taalkeuze of het maken van pragmatische keuzes. Dit geldt ook voor 

de Universiteit Utrecht, waar wel een plan ligt voor een verdere internationalisering. Dit plan staat 

beschreven in het ‘Uitvoeringsplan Internationalisering’ dat in oktober 2019 is gepubliceerd (College 

van Bestuur, 2019). Er worden in dit plan uitspraken gedaan met betrekking tot het aantrekken van 

meer internationale (gast)docenten en PhD-studenten, en het beschikbaar stellen van meer 

informatie in het Engels, maar er wordt niet duidelijk gemaakt om welke opleidingen, onderdelen of 

stukken dit precies gaat, welke keuzes hieraan ten grondslag liggen en wie hier verantwoordelijk voor 

zijn. Het is dus de vraag of er sprake is van een beleid op basis waarvan medewerkers te werk kunnen 

gaan als het gaat om de externe communicatie vanuit de UU.  

 2.4. De Staat van het Nederlands: sociale media en hoger onderwijs 

Sinds 2016 wordt door de Nederlandse Taalunie tweejaarlijks de huidige staat van het Nederlands 

binnen verschillende maatschappelijke domeinen in Nederland, Vlaanderen en Suriname gemeten. 

De resultaten worden opgenomen in een onderzoeksrapport genaamd Staat van het Nederlands (Rys 

et al., 2019). Ook in deze rapporten komt het toenemende gebruik van het Engels in plaats van of 

naast het Nederlands dikwijls naar voren. In het eerste rapport van 2017 bleek dat vooral het online 

gebruik van (sociale) media een plek was waarin Nederlands minder dan in andere domeinen een 

monopoliepositie innam, omdat er vooral ook veel Engels werd gebruikt (Rys et al., 2017).  

  Meer nog dan online gebruik van sociale media, bleek het domein van het hoger onderwijs 

aan de invloed van het Engels onderhevig te zijn, vooral in Nederland, in de masteropleidingen en 

aan technische universiteiten (Rys et al., 2017; KNAW, 2017). Dit viel samen met een toenemende 

verengelsing in het domein wetenschap (Rys et al., 2017). Attitudes ten opzichte van meertaligheid 

(en met name verengelsing) binnen het onderwijs waren ook toen al niet altijd positief, waardoor het 

voor de Taalunie van belang was om deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te blijven houden. 

Tijdens de meting van 2019 zijn de domeinen sociale media en onderwijs daarom aanvullend 

bevraagd onder de panelleden van Nederland en Vlaanderen (Rys et al., 2019) om zo eventuele 

veranderingen in de ontwikkeling te kunnen schetsen.  

  Deze meting gaf opvallende resultaten: zo is het gebruik van het uitsluitend Nederlands op 

sociale media ongeveer gelijk gebleven, maar is het gebruik van het Engels de afgelopen jaren, zowel 

in Nederlands als Vlaanderen, op dit vlak gedaald. Van deze resultaten werd het omgekeerde 

verwacht (Rys et al., 2019).  Wat betreft het hoger onderwijs werden meerdere soorten metingen 

gedaan. Zo werd er gekeken naar het gebruik van Nederlands, Engels of Nederlands én Engels in 

verschillende situaties in en rondom het hoger onderwijs, maar werd er ook een attitudemeting 

gedaan ten opzichte van meertaligheid in het hoger onderwijs onder studenten. Samenvattend werd 
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er gesteld dat er zich ten opzichte van de nulmeting (de eerste meting, gedaan in 2016) een aantal 

ontwikkelingen hebben voorgedaan, net name aan Nederlandse universiteiten. Er wordt binnen deze 

instituten nu meer Engels én Nederlands (in plaats van uitsluitend Nederlands) gesproken door 

Nederlandse universiteitsstudenten onderling. Er wordt dus wat betreft spreken meer Engels 

gebruikt dan in 2016, maar dit gebeurt nog altijd naast het Nederlands. Daarnaast worden 

studiemateriaal en niet-taalvakken vaker in het Engels aangeboden en ook papers worden vaker in 

het Engels geschreven. In vergelijking met Vlaanderen is daarbij bij Nederlandse universiteiten een 

sterke tendens te zien om bij alle vormen van communicatie vaker te kiezen voor de combinatie 

Nederlands én Engels of voor uitsluitend Engels. 

  Tegelijkertijd liet het attitudeonderzoek zien dat de houding van de Nederlandse deelnemers 

ten aanzien van het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het hoger onderwijs, significant 

negatiever is geworden in vergelijking met twee jaar geleden (Rys et al., 2019). 

  Dit zijn waardevolle gegevens vanuit een grootschalig onderzoek die enerzijds de 

toenemende verengelsing onder studenten en in het hoger onderwijs aantonen, maar ook een 

negatievere attitude ten opzichte van de groeiende meertaligheid laten zien. 

2.5 Communicatie van de Universiteit Utrecht: taalkeuze op de sociale media 

Omdat er ten opzichte van de nulmeting in 2016 sprake was van een duidelijke verengelsing in het 

wetenschappelijk onderwijs, maar de wetenschappelijke praktijk nog niet volledig in beeld was 

gebracht, wordt er in Rys et al. (2019) een aanvullend onderzoek beschreven. Dit flankerend 

onderzoek richt zich op de talige inrichting en het taalgebruik bij (publieke) activiteiten en in de 

(interne) werking en is uitgevoerd onder een aantal universiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht 

(Rys et al., 2019: p279). Hierin wordt ook specifiek gekeken naar communicatie gericht op studenten, 

zoals teksten op de websites en sociale media. Volgens Lieke Nijland (in: Rys et al. 2019) worden de 

teksten op de algemene website van de UU zowel in het Engels als het Nederlands aangeboden en 

kan men met een druk op de knop kiezen tussen deze twee talen. De studentenwebsite voor 

specifieke opleidingen wordt in de taal aangeboden van de opleiding die de bezoeker bekijkt. 

Algemenere informatie (bijvoorbeeld over huisvesting) is in beide talen beschikbaar en ook de 

websites van Career Services kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geraadpleegd. 

Hetzelfde geldt voor de onlinesystemen zoals Osiris en BlackBoard (Rys et al., 2019).  

  Zowel in het artikel van het DUB als in de internationaliseringsplannen van de Universiteit 

Utrecht wordt gesproken over verengelsing van informatie en uitingen die gericht zijn op studenten. 

Berichten op de sociale media zijn hier onderdeel van. Wanneer men ‘Universiteit Utrecht’ googelt, 

komen deze platformen, direct na de eigen website, naar boven. Sociale media zijn daarnaast bij 

uitstek media waar veel jongeren actief op zijn (van den Bighelaar & Akkermans, 2013) en waar zij 



 12 

ook informatie kunnen opdoen. Als we kijken naar het informeren en aantrekken van nieuwe 

(internationale) studenten, zijn sociale media dus een plaats waarop informatie over de universiteit 

kan worden gevonden.    

  In het aanvullende, flankerend onderzoek in Rys et al. (2019) wordt over de sociale media 

van de UU geschreven dat deze kanalen in principe veelal in het Engels zijn, hoewel relevante 

berichten ook in het Nederlands worden gepost. Op de Facebookpagina wordt daarbij meer in het 

Nederlands gepost dan op de Instagram-pagina (Lieke Nijland in: Rys et al., 2019).  

2.6 Taalattitudes 

Taalgebruik draagt sociale betekenissen in zich, maar brengt ook verschillende attitudes erover tot 

stand (Garrett, 2010). Een attitude betreft volgens de sociale psychologie het gedrag van mensen in 

relatie tot andere mensen en bestaat uit drie componenten: een cognitieve component, een 

affectieve component en een conatieve component (Boves & Gerritsen, 1995). De cognitieve 

component bevat de overtuigingen over de wereld en de relatie tussen objecten die sociaal gezien 

van belang zijn. Het affectieve aspect is de barometer van voorkeur, die een affect voor of tegen een 

psychologisch object bevat. De conatieve component gaat om het gedrag dat in lijn is met de 

cognitieve en affectieve oordelen van de attitude (Garrett, 2010).  

  Om de houding van proefpersonen ten opzichte van verschillende talen of taalvariaties te 

onderzoeken wordt vaak gebruik gemaakt van taalattitudeonderzoek. Deze vorm van onderzoek 

bevindt zich op het grensgebied tussen de psycho- en sociolinguïstiek en heeft als functie helderheid 

te verschaffen over de relatie tussen taal en taalgebruik enerzijds en maatschappij en cultuur 

anderzijds (Ebertowski, 1977). 

  Taalattitudes zijn volgens Boves en Gerritsen (1995) op taalgebruik gebaseerde indrukken die 

worden aangeleerd in het proces van socialisatie. Taalattitudes beïnvloeden volgens Garrett (2010) 

niet alleen onze reacties ten opzichte van andere talen om ons heen, maar helpen ons ook te 

anticiperen op andermans reactie op ons eigen taalgebruik. Zo beïnvloeden ze de keuzes die we 

maken in ons communiceren (Garrett, 2010).   

  De drie eerdergenoemde componenten zouden volgens sociaal psycholoog Milton Rokeach 

(1972, in: Ebertowski, 1977) zo nauw met elkaar samenhangen dat het volstaat om enkel de 

affectieve component te onderzoeken. Fishbein (1965) maakt in lijn met deze opvatting van Rokeach 

onderscheid tussen het begrip ‘attitudes’, waaraan hij enkel een affectieve component toekent, en 

‘overtuigingen’, die in zijn model uit een cognitieve en conatieve component bestaan. Hieruit kunnen 

we opmaken dat de affectieve component van een attitude de belangrijkste component vormt bij 

attitudeonderzoek.  

  Attitudes zijn impliciete psychologische concepten waardoor er geen directe toegang toe 
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bestaat. Taalattitudes moeten in vele gevallen daarom met een indirecte methode worden gemeten, 

zodat proefpersonen zich niet bewust zijn van het attitudeobject (Garrett, 2010; Grondelaers, 2013). 

Dit kan op meerdere manieren, waarvan een variatie op de veelgebruikte matched guise-techniek 

(Boves & Gerritsen, 1995; Garrett, 2010), aansluit bij dit onderzoek. Bij deze techniek worden door 

middel van stellingen op indirecte wijze attitudes gemeten ten opzichte van een taaluiting. Waar het 

in veel gevallen vaak om tekstfragmenten gaat, heeft dit onderzoek betrekking op geschreven taal. In 

de methodesectie wordt hier verder op ingegaan.  

 

2.7 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen en bevat dan ook twee hoofdvragen. In het eerste 

onderdeel worden de attitudes van UU-studenten onderzocht. Dit gaat om taalattitudes ten opzichte 

van de uitingen vanuit de Universiteit Utrecht op sociale media, waarin gebruik wordt gemaakt van 

Nederlands of Engels. Over deze uitingen zullen de attitudes worden getoetst op een aantal punten 

die worden ingedeeld in verschillende constructen.  

De hoofdvraag luidt daarbij als volgt:  

- Heeft de taal waarin uitingen op de sociale mediakanalen van de Universiteit Utrecht worden 

geschreven invloed op de waardering van Nederlandstalige UU-studenten? 

 

Hierbij horen de volgende deelvragen:  

- Wat zijn de attitudes van UU-studenten ten opzichte van uitingen vanuit de Universiteit Utrecht in 

het Nederlands? 

- Wat zijn de attitudes van UU-studenten ten opzichte van uitingen vanuit de Universiteit Utrecht in 

het Engels? 

- Bestaat er een verschil in waardering tussen de twee taalvarianten?  

 

Het tweede deel richt zich op het vergaren van kwalitatieve informatie afkomstig van medewerkers 

van de afdeling Communicatie & Marketing bij de UU waarin wordt onderzocht hoe de taalkeuze in 

de onlinecommunicatie tot stand komt.   

De hoofdvraag hierbij luidt:  

- Wat zijn de motieven van de UU om een bericht in het Engels dan wel Nederlands te plaatsen? 

 

De deelvragen betreffen: 

- Met welk doel worden de uitingen geschreven?   

- Welke factoren bepalen of er wordt gekozen voor een Engelstalig of Nederlandstalig bericht? 

- Hoe kijken de communicatiemedewerkers van de UU aan tegen de verengelsing?  
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- Zijn de medewerkers van de afdeling communicatie & marketing op de hoogte van (de inhoud van) 

het internationaliseringsplan?   

- Zo ja: Welke invloed denken zij dat het internationaliseringsplan zal hebben op hun werk?  

- Is er intern sprake van een bestaand beleid m.b.t. taalkeuze? 

- Zo ja: In hoeverre wordt dit beleid aangehouden in de totstandkoming van de communicatie-

uitingen?  

 

3. Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 

mixed method: een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Deze keuze komt voort uit 

de grootte van de twee groepen respondenten. Omdat de doelgroep van UU-studenten groot is, 

kunnen hun attitudes, en als gevolg daarvan het antwoord op de eerste onderzoeksvraag, worden 

achterhaald aan de hand van kwantitatief onderzoek. De groep communicatiemedewerkers is 

beduidend kleiner, waardoor er aan de hand van een kwalitatieve methode voldoende bruikbare en 

representatieve informatie vergaard kan worden.   

 

3.1 Attitudeonderzoek 

Het attitudeonderzoek vindt plaats aan de hand van een online enquête middels Qualtrics. Om het 

onderzoek af te bakenen is ervoor gekozen om enkel communicatie-uitingen afkomstig van de 

algemene socialemediaplatformen voor te gaan leggen aan de proefpersonen. De andere 

communicatievormen vanuit de UU waarin naast Nederlandse ook Engelstalige teksten voorkomen 

(zoals websiteteksten, mails, nieuwsbrieven of een genoemde universiteitsnota), worden in dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor LinkedIn, omdat dit platform een meer 

zakelijke insteek heeft en minder gericht is op studenten. Er zullen binnen dit onderzoek dus losse, 

volledige tekstberichten vanuit Facebook, Twitter en Instagram worden gebruikt. Doel van het 

onderzoek is om te achterhalen wat de bestaande attitudes zijn van studenten ten opzichte van deze 

berichten bij de verschillende twee talen. Welke variant wordt meer gewaardeerd: Engels of 

Nederlands? Naar aanleiding van de literatuur wordt verwacht dat er een verschil te zien zal zijn in de 

attitudes.  

De hypothese van het attitudeonderzoek luidt daarom als volgt:  

• De taal waarin uitingen op de sociale mediakanalen van de Universiteit Utrecht worden 

geschreven, heeft invloed op de waardering van Nederlandstalige UU-studenten.  

De nulhypothese die daaruit voortvloeit, kan als volgt worden beschreven: 
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• De taal waarin uitingen op de sociale mediakanalen van de Universiteit Utrecht worden 

geschreven, heeft geen invloed op de waardering van Nederlandstalige UU-studenten.  

Als dit onderzoek laat zien dat er significante verschillen bestaan in de attitudes omtrent de twee 

talen, kan dat eerdergenoemde theorieën rondom verengelsing en internationalisering bevestigen of 

nieuwe inzichten bieden voor het taalbeleid van de Universiteit Utrecht met betrekking tot de sociale 

kanalen.   

3.1.2 Proefpersonen 

De vragenlijst zal digitaal worden afgenomen en verspreid via sociale media en WhatsApp. De 

proefpersonen hebben een aantal achtergrondkenmerken die overeen dienen te komen: ze staan 

ingeschreven als student bij de UU, zijn opgegroeid in Nederland en hebben het Nederlands als 

moedertaal. Omdat proefpersonen met deze kenmerken veel voorkomen in het netwerk van de 

onderzoeker, kan er in eerste instantie gebruik worden gemaakt van convenience sampling om aan 

respondenten te komen. De hoeveelheid respondenten zal vervolgens worden aangevuld aan de 

hand van snowball sampling (Emerson, 2015). Om de validiteit te verhogen, zullen aan het begin van 

de enquête een aantal vragen worden gesteld die betrekking hebben op de gewenste 

achtergrondkenmerken van de respondenten. Zo kunnen proefpersonen die niet aan deze 

kenmerken voldoen, er later nog worden uitgefilterd. Ook de studieachtergrond en de voertaal van 

de door hen gevolgde opleiding zullen worden bevraagd. Hierdoor kan later eventueel worden 

bekeken of deze factoren een rol spelen in de waardering.  

 

3.1.3 Procedure: enquête en SPSS 

De in taalattitudeonderzoek veel gebruikte matched guise-techniek (Boves & Gerritsen 1995; Garret, 

2010) meet de attitudes over een taaluiting die op verschillende manieren wordt aangeboden. Er 

worden daarbij meerdere varianten van eenzelfde boodschap gepresenteerd, waartussen een 

verschil kan worden gemeten wat betreft de attitude van de proefpersonen. Dit onderzoek is 

geïnspireerd op deze techniek, maar richt zich daarentegen op geschreven tekstberichten. Er worden 

hier dus geen attitudes gemeten over een spreker, waardoor de methode van het onderzoek anders 

in elkaar zit. In dit geval verschillen de aangeboden taaluitingen op het gebied van de taalkeuze 

(Engels of Nederlands). Taalkeuze is dus de onafhankelijke variabele in dit onderzoek. 

  Eerst wordt een boodschap, zoals deze is verschenen op de sociale media gepresenteerd. 

Vervolgens worden er stellingen voorgelegd die verschillende constructen bevragen. Per construct 

worden de stellingen aangeboden op een Likertschaal van één tot vijf waarbij één ‘helemaal oneens’ 

representeert en vijf ‘helemaal eens.’ De keuze voor een vijfpuntsschaal is gebaseerd op de optie om 
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de respondenten ook een neutrale keuze te kunnen bieden. In totaal zullen er 10 verschillende 

berichten worden voorgelegd aan een respondent. Deze berichten zullen in beide talen worden 

toegevoegd. In totaal zijn er dus 20 berichten. Er zal gebruik worden gemaakt van een 

randomisatietool om de respondenten willekeurig in twee groepen in te delen. De ene groep krijgt 

daardoor enkel de Nederlandstalige berichten te zien en de andere groep enkel de Engelstalige 

teksten. Er is voor deze indeling in twee groepen gekozen, zodat de respondenten niet in de gaten 

hebben dat het onderzoek gaat om een vergelijking tussen de twee talen. Wanneer respondenten 

beide talen te zien krijgen, kan dit de betrouwbaarheid van de resultaten beïnvloeden. De 

constructen die worden gemeten resoneren met de verschillende componenten van attitudes 

(cognitief, affectief en conatief).  

De constructen die worden bevraagd zijn: 

- Begrip: begrijpelijkheid naar aanleiding van de tekst (cognitief); 

- Interesse/enthousiasme naar aanleiding van de tekst (affectief); 

- Prestige van de taalvariant (affectief); 

- Bereidheid tot het ondernemen van actie naar aanleiding van de tekst (conatief). 

 

De stellingen die horen bij de constructen zijn in bijlage 1 te vinden en variëren op basis van de 

inhoud van de geselecteerde berichten. Het ene bericht leent zich namelijk beter voor het bevragen 

van de affectieve component, terwijl de ander een sterke conatieve component in zich heeft. De 

stellingen onder elk afzonderlijk bericht bevragen steeds ten minste twee van de drie componenten. 

De gehele enquête, inclusief de bijbehorende berichten, is te vinden in bijlage 2.   

  Naar aanleiding van de antwoorden zullen diverse statistische toetsen worden uitgevoerd in 

SPSS om de verschillen in attitudes en de eventuele significantie daarvan in kaart te brengen. Om te 

beginnen worden twee groepen van elkaar onderscheiden om de verschillen tussen de twee 

condities (Engels of Nederlands) te meten. Dit gebeurt aan de hand van een independent sample T-

test. Zo kunnen er verschillen in attitudes worden ontdekt ten opzichte van de twee talen. 

Vervolgens kan er, mochten de resultaten zich hiervoor lenen, worden gekeken of nog andere 

factoren een rol spelen aan de hand van een multipele regressieanalyse. Door het uitvoeren van deze 

analyse kan worden bekeken of er verschillen bestaan in de resultaten bij studenten die een 

Engelstalige opleiding volgen of die een moderne (vreemde) taal studeren. Deze groepen kunnen 

worden onderscheiden doordat er aan het begin van de enquête vragen zijn toegevoegd die de 

(taal)achtergrond en de (taal van de) opleiding van de studenten bevragen. 	
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3.1.4 De tekstberichten op sociale media	 

Het valt op dat berichten op de verschillende sociale kanalen op dit moment de ene keer in het 

Engels en de andere keer in het Nederlands zijn geschreven. Het account op Instagram, genaamd 

@utrechtuniversity is wel volledig in het Engels vormgegeven. Daarnaast blijken er op Twitter twee 

losse accounts te bestaan die speciaal voor Nederlandse of internationale volgers zijn. Op deze 

kanalen komt de inhoud grotendeels overeen en worden de berichten dus geheel in het Nederlands 

(@UniUtrecht) of in het Engels (@UtrechtUni) geplaatst.  

  Op Facebook wisselt de UU de twee talen met elkaar af, waarbij het op het eerste oog lijkt 

alsof de berichten nog vaker in het Nederlands dan in het Engels worden geplaatst. Dit beeld komt 

dus niet geheel overeen met wat Lieke Nijland (in Rys et al., 2019) beschreef. Dit is opvallend, gezien 

het feit dat de internationaliseringsplannen vorig jaar zijn opgesteld. Op dit moment worden er 

(behalve op de verschillende twitter accounts) weinig tot geen (inhoudelijk overeenkomende) 

berichten geplaatst die zowel in het Nederlands als in het Engels zijn geschreven, zoals Nijland in het 

Rapport van ‘Staat van het Nederlands’ (Rys et al., 2019) schreef over ‘relevante berichten’.  

  Hierdoor zijn de meeste berichten die momenteel op de sociale platformen terecht komen, 

nog niet direct gebruiksklaar voor het onderzoek. Dit probleem wordt opgelost door de berichten, 

die nog niet in beide talen zijn verschenen, te vertalen en door middel van Adobe Photoshop op 

eenzelfde manier vorm te geven. 	

3.2 Interview met communicatiemedewerkers UU 

Naast het grotere attitudeonderzoek, zal er aan de hand van een aantal interviewvragen informatie 

worden vergaard rondom de taalkeuze en de onderliggende factoren die hierbij een rol spelen. Deze 

vragenlijst wordt via e-mail afgenomen en vormgegeven aan de hand van de standardized open-

ended interview-techniek (Patton, 1987). Deze benadering zorgt voor een vaste set met vooraf 

geformuleerde vragen die aan elke respondent worden gesteld. De respondent wordt daarnaast in 

staat gesteld zijn of haar antwoord bedachtzaam vorm te geven omdat de antwoorden via de mail 

worden opgestuurd. Deze gestructureerde manier van interviewen zorgt ervoor dat alles aan bod 

komt en is tevens geschikt om systematisch meerdere personen te interviewen.  

 

4. Resultaten 

4.1 Resultaten attitudeonderzoek  

Om te onderzoeken of de eerdergenoemde hypothese van het attitudeonderzoek aangenomen of 

verworpen moest worden, zijn diverse statistische toetsen uitgevoerd met het programma SPSS (IBM 

SPSS Statistics 26). De enquête is uiteindelijk door 150 respondenten volledig ingevuld. Hiervan 
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hebben vier respondenten ‘nee’ ingevuld bij de vraag of zij momenteel als student ingeschreven 

staan aan de UU. Deze respondenten zijn er daarom uit gehaald wat resulteerde in een groep van 

146 UU-studenten. Uit deze groep is de data van nog 2 respondenten verwijderd, omdat zij niet het 

Nederlands als moedertaal hadden en/of niet waren opgegroeid in Nederland. De uiteindelijke groep 

bestond dus uit 144 studenten. Van deze respondenten was 11.8% man, 87.5% vrouw en één 

respondent (0.7%) gaf aan liever niet te zeggen tot welk geslacht de respondent behoorde. De 

leeftijd varieerde van 17 tot 35 jaar (M= 21.35, SD = 2.75). De respondenten waren verdeeld over 

twee groepen: 53 respondenten in de groep die de Nederlandstalige versie van de communicatie-

uitingen te zien had gekregen en 91 respondenten in de groep met de Engelstalige versie van de 

communicatie-uitingen. Deze aantallen zijn niet aan elkaar gelijk, omdat naderhand bleek dat er een 

groot aantal on- of half ingevulde enquêtes tussen de responses zaten waar een randomisatietool 

geen rekening mee kan houden. Alvorens het exporteren van de dataset zijn deze ‘responses in 

progress’ verwijderd. Omdat er in dit onderzoek met name wordt gekeken naar gemiddelden, is er 

besloten om geen bruikbare data te verwijderen. Dit zou de eindresultaten tevens manipuleren.  

  De taalattitudes zijn bevraagd aan de hand van 40 stellingen die onderverdeeld waren over 4 

constructen (zie bijlage 1). Van de 40 stellingen hadden steeds vier stellingen betrekking op een 

bericht, waarbij een respondent in totaal 10 verschillende berichten heeft beoordeeld. Een overzicht 

van de enquête inclusief de afbeeldingen en de bijbehorende stellingen, is te vinden in bijlage 2. In 

de volgende paragrafen worden de resultaten per construct besproken en getoond in een tabel.  

4.1.2 Begrip 

Het construct ‘begrip’ is gemeten aan de hand van twaalf stellingen. Over de twaalf stellingen is een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd, die aangaf dat deze stellingen niet tot een betrouwbare schaal 

leidden, α= .31. Om na te gaan of er sprake was van meerdere onderliggende factoren is vervolgens 

een factoranalyse (Principale Componenten Analyse) uitgevoerd met Varimax rotatie. De structuur 

van de data was geschikt voor een dergelijke analyse, bleek uit de KMO test, KMO= .76. Op grond van 

deze analyse konden drie factoren worden onderscheiden met een eigenwaarde groter dan 1, die 

gezamenlijk 51.39% van de variantie verklaarden. Na rotatie bleken twee factoren tot een volstrekt 

niet acceptabele α te leiden en de derde factor (bestaande uit vier items) was ook niet helemaal 

betrouwbaar, α= .54. Een independent t-test over de schaal op basis van de vier items bleek geen 

significant verschil te geven tussen de groepen. Daarom is uiteindelijk besloten de twee groepen te 

vergelijken op de losse items behorend bij ‘begrip’. De resultaten zijn in de tabel hieronder 

weergegeven.    
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Tabel 1 

Gemiddelden en standaarddeviaties items begrip voor de twee groepen 

 Groep Nederlandstalig Groep Engelstalig 

 M  M SD 

Ik kan goed volgen waar dit 
bericht over gaat 

3.50 1.09 3.64 1.10 

Ik begrijp waar dit bericht over 
gaat  

4.67 .68 4.77 .63 

Ik snap wat er in dit bericht 
gezegd wordt 

4.23 .68 4.36 .69 

Dit bericht is onbegrijpelijk 1.92  1.87 .89 

De informatie in dit bericht vind 
ik duidelijk 

3.73 SD 3.42 .90 

Ik vind het taalgebruik in dit 
bericht onduidelijk 

2.38 1.29 1.87 .86 

De inhoudelijke boodschap komt 
goed over 

4.04 .82 4.17 .55 

Ik begrijp wat hier staat 4.35 .82 4.37 .63 

De boodschap is helder 
geformuleerd 

4.13 .77 4.02 .69 

Ik begrijp waar dit bericht over 
gaat 

3.62 1.01 3.43 1.14 

Ik begrijp de inhoud van de 
boodschap 

4.25 .68 4.30 .63 

De inhoud van dit bericht is 
onduidelijk 

2.12 1.10 2.37 1.11 

 

Uiteindelijk bleek dat slechts voor één stelling: ‘Ik vind het taalgebruik in dit bericht onduidelijk’, 

sprake was van een significant verschil, t(78.03)= 2.59, p= .012. Groep 1 scoort daarop significant 

hoger dan groep 2, wat inhoudt dat het taalgebruik van het Nederlandse bericht bij deze stelling 

onduidelijker werd gevonden dan het taalgebruik bij inhoudelijk hetzelfde, Engelstalige bericht.  

 

4.1.3 Prestige 

Het construct ‘prestige’ is gemeten aan de hand van acht stellingen. Na de betrouwbaarheidsanalyse 

bleek dat deze acht stellingen wederom niet tot een betrouwbare schaal waren te vormen, α= .52. 

Daarom is ook hier besloten de twee groepen te vergelijken op de losse items. Uit de independent 
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sample t-test bleek dat er alleen ten aanzien van de laatste twee stellingen sprake was van 

significante verschillen tussen de twee groepen: ‘Het taalgebruik in dit bericht is eigentijds’, t(83.33)= 

-2.03, p= .045 en ‘Het taalgebruik vind ik passen bij het imago van de universiteit’, t(86.17)= -3.54, p= 

.001. In beide gevallen scoort groep 2 (Engels) hoger. Dit toont aan dat de teksten van de 

boodschappen waar deze stellingen bij hoorden, in beide gevallen in het Engels als eigentijdser en als 

beter passend bij de universiteit werden beoordeeld. Alle gemiddelden en standaarddeviaties van de 

stellingen behorend bij het tweede construct zijn in tabel 2 te zien.  

Tabel 2 

Gemiddelden en standaarddeviaties items prestige voor de twee groepen 

 Groep Nederlandstalig Groep Engelstalig 

 M SD M SD 

Het taalgebruik in dit bericht 
spreekt me aan 

2.79 1.04 2.82 1.03 

Ik vind het taalgebruik in dit 
bericht modern 

3.98 .73 4.04 .63 

Ik ervaar de tekst in dit bericht 
als prettig 

3.94 .67 4.09 .64 

Dit bericht draagt bij aan de 
internationale positie van de UU 

3.21 .92 3.27 .86 

De tekst in dit bericht vind ik 
prettig lezen 

3.58 .89 3.43 .96 

Het taalgebruik in dit bericht is 
ouderwets 

3.73 .87 3.94 .53 

Het taalgebruik in dit bericht is 
eigentijds 

3.33 .88 3.61 .65 

Het taalgebruik vind ik passen bij 
het imago van de universiteit 

3.23 .98 3.79 .76 

     

 

4.1.4 Interesse 

Het construct ‘interesse’ is gemeten met behulp van twaalf stellingen. Op grond van de 

betrouwbaarheidsanalyse bleek dat deze items samen wel een betrouwbare schaal vormen, α= -.71. 

Uit de independent sample t-test bleek echter dat er geen significante verschillen waren tussen de 

twee groepen voor wat betreft de score op deze schaal als geheel. Daarom is vervolgens wederom 

op item niveau gekeken naar eventuele verschillen tussen de twee groepen. Het bleek dat er alleen 

ten aanzien van de stelling, ‘Ik vind dit bericht interessant’, sprake was van een significant verschil 

tussen de twee groepen, t(140)= 2.02, p= .046. Bij deze stelling scoorde (zoals te zien in tabel 3) 
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groep 1 hoger dan groep 2. Het bericht waar deze stelling bij hoorde, werd door de groep 

respondenten dus significant interessanter gevonden in het Nederlands dan in het Engels.  

Tabel 3 

Gemiddelden en standaarddeviaties items interesse voor de twee groepen 

 Groep Nederlandstalig Groep Engelstalig 

 M SD M SD 

Ik heb interesse gekregen in het 
lezen van de inspiratiefolder 

2.44 .94 2.46 .94 

Ik vind het goed dat de UU dit 
onderwerp belicht door middel 
van dit bericht 

4.19 .72 4.24 .60 

Ik krijg een positief gevoel na het 
lezen van dit bericht 

3.75 .91 3.93 .65 

Ik vind het bericht over dit 
initiatief interessant 

3.60 1.16 3.59 .82 

Dit bericht spreekt me aan 3.52 .83 3.27 .88 

Dit bericht wekt mijn interesse 3.33 .86 3.12 .90 

Ik voel me als student 
aangesproken door dit bericht 

3.27 1.05 3.06 1.05 

Ik voel me enthousiast na het 
lezen van dit bericht 

3.06 1.09 2.71 1.03 

Mijn belangstelling voor de open 
dagen wordt aangewakkerd door 
dit bericht 

3.88 .90 3.72 .74 

Ik ben benieuwd naar de beloofde 
informatie die zou volgen na dit 
bericht 

3.62 .75 3.66 .77 

Ik voel me geïnspireerd na het 
lezen van dit bericht 

3.54 1.02 3.34 .89 

Ik vind dit bericht interessant 3.69 .88 3.39 .86 

 

4.1.5 Bereidheid tot actie 

Tot slot is het construct ‘bereidheid tot actie’ gemeten met behulp van zeven stellingen. Ook hier 

geldt dat na de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat er geen significante schaal was te vormen, α= 

.52. Daarom is weer besloten te kijken naar mogelijke significante verschillen tussen de twee 

groepen op het niveau van de afzonderlijke items. Het bleek dat er alleen voor de stelling ‘Ik zou me 

willen aanmelden voor de workshops’, sprake was van een significant verschil tussen de twee 

groepen, t(140)= 2.54, p= .012. Groep 1 scoorde hier significant hoger, wat betekent dat het 
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desbetreffende bericht in het Nederlands meer studenten zou aanzetten tot het aanmelden voor een 

workshop dan ditzelfde bericht in het Engels.  

Tabel 4 

Gemiddelden en standaarddeviaties items bereidheid tot actie voor de twee groepen 

 Groep Nederlandstalig Groep Engelstalig 

 M SD M SD 

Ik zou mee willen doen aan de 
win-actie 

3.29 1.13 3.57 .94 

Ik zou de vragenlijst voor de 
Green Office invullen 

3.40 1.03 3.30 .91 

Ik zou me aan willen melden voor 
de challenge 

2.81 1.05 2.49 .99 

Ik zou reageren op de gestelde 
vragen in dit bericht 

2.44 1.04 2.11 .84 

Ik zou op (een van de) links 
klikken voor meer informatie 

3.15 .87 2.94 .98 

Ik zou me aan willen melden voor 
een open cursus 

3.00 1.03 2.79 1.00 

Ik zou me aan willen melden voor 
de workshops 

3.37 .97 2.92 1.02 

 

4.2 Resultaten interviews 

Er bleken veel verschillende medewerkers van de afdeling Communicatie & Marketing 

verantwoordelijk te zijn voor de uitingen op de sociale kanalen. Sommige platformen worden door 

één of enkele personen gevuld, terwijl er ook kanalen zijn waarop meerdere zogenoemde 

‘werkstudenten’ content plaatsen. Zij worden aangestuurd door een content coördinator. 

  De input die is vergaard vanuit de afdeling C&M betreft een combinatie van de antwoorden 

van een medewerker die de twitterpagina’s beheert, de communicatieadviseur interne 

communicatie, de eerdergenoemde content coördinator/teamleider en een woordvoerder van de 

UU. Zij hebben hun antwoorden zelf samengevoegd, zodat elke vraag een zo compleet mogelijk 

antwoord zou krijgen en om zo extra werk of dubbele antwoorden te voorkomen. In de volgende 

paragraaf worden deze resultaten per vraag in een paragraaf besproken. De originele tekst van de 

antwoorden is te vinden in bijlage 4.  

 

4.2.1 Doel van de berichten  

De eerste vraag ging in op het beoogde doel waarmee de berichten op de sociale kanalen 

hoofdzakelijk worden geplaatst. De medewerkers geven aan dat dit verschilt per kanaal. Op Twitter 
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en YouTube richten ze zich op een breed publiek, zowel nationaal als internationaal, dat ze willen 

betrekken bij en informeren over het onderwijs en het onderzoek aan de UU. Ze beschouwen het 

daarbij als hun taak om rekenschap te geven over de (publiek gefinancierde) activiteiten.  

  Facebook en Instagram zetten ze met name in voor communicatie met (aankomende) 

studenten. Aangezien ze de hele groep willen bereiken en inclusief willen zijn, een steeds groter 

percentage (ca. 12%) een buitenlandse achtergrond heeft (Vereniging van Universiteiten, 2019) en ze 

allemaal het Engels goed machtig zijn, wordt hierbij volgens hen hoofdzakelijk gekozen voor 

communicatie in het Engels.  

  LinkedIn zetten ze met name in voor arbeidsmarktcommunicatie en om professionals die 

geïnteresseerd zijn in (een positie bij) de UU te informeren. Omdat ze opereren op een internationaal 

speelveld (30% van de wetenschappelijk medewerkers is internationaal), kiezen ze op dit platform 

voor Engels.  

  Bij crises hebben Twitter, Instagram en Facebook tevens een speciale rol om ook de eigen 

gemeenschap snel en goed te kunnen informeren. 

 

4.2.2 Factoren taalkeuze 

Er zijn twee factoren die bepalen of er wordt gekozen voor een Nederlands of Engelstalig bericht. 

Enerzijds is dat de doelgroep die de communicatiemedewerkers via het platform willen bereiken en 

anderzijds de doelgroep voor wie de inhoud van het specifieke bericht relevant is. Omdat er via 

Instagram en Facebook met name richting studenten wordt gecommuniceerd, zal er op deze 

platformen vaak voor het Engels worden gekozen. Maar als er bijvoorbeeld wordt verwezen naar een 

uitzending in het Nederlands, is het logisch om de post waarin de verwijzing voorkomt alleen in het 

Nederlands op te stellen.  

 

4.2.3 Opvatting verengelsing  

Bij de vraag ‘Hoe kijkt u aan tegen het toenemende gebruik van de Engelste taal op en rond de 

universiteit?’ gaven de medewerkers aan dat zij vinden dat hun persoonlijke mening hierin niet 

relevant is. Wel benadrukken ze dat de universiteit opereert op een internationaal speelveld. Om dit 

adequaat te kunnen doen is Engelse communicatie volgens hen onontbeerlijk.  

   

“Ook willen we inclusief zijn en zorgen dat buitenlandse collega’s en studenten goed 

geïnformeerd zijn en mee kunnen doen. Tegelijkertijd heeft de UU als Nederlandse universiteit 

een taak en verantwoordelijkheid om de Nederlandse taalvaardigheid en ons erfgoed te 
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helpen bewaken.” 

 

Bovenstaande quote onderschrijft dat het voor de UU zoeken is naar een balans tussen het gebruik 

van de lingua franca van de wetenschap zonder het verliezen van (het niveau) van de eigen, 

nationale taal, zoals eerder in deze thesis (zie sectie 1) werd besproken. Ze verwijzen daarnaast naar 

de ‘gedragscode voertaal onderwijs’ voor keuzes die worden gemaakt in het onderwijs. In deze 

gedragscode staat onder andere dat er in principe in het Nederlands wordt gedoceerd, tenzij de 

oriëntatie, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten, het 

gebruik van het Engels noodzaakt. Dit zijn redenen voor de universiteit om het onderwijs te 

verengelsen die overlappen met de redenen van de communicatieafdeling om bepaalde informatie 

(ook) in het Engels aan te bieden op de sociale kanalen.  

 

4.2.4 Inhoud internationaliseringsplan 

De medewerkers zijn op de hoogte van (de inhoud van) het internationaliseringsplan en geven aan 

dat het doel hiervan onder meer is om niet-Nederlandstalige medewerkers en studenten beter te 

faciliteren en hen een inclusieve gemeenschap te bieden. Daarnaast wil het programma bijvoorbeeld 

bijdragen aan het versterken van de internationale reputatie van de universiteit. Er is daardoor 

volgens de medewerkers al zeker het nodige veranderd: 

“We moeten bij communicatie structureel nadenken over de vraag of een uiting relevant is 

voor een internationale (interne of externe) doelgroep (…) Bij interne communicatie moeten 

we inventariseren of alle belangrijke informatie om als student of wetenschapper goed te 

kunnen participeren op alle UU-sites tweetalig beschikbaar is en dit vervolgens gaan (helpen) 

realiseren.” 

Wat betreft externe communicatie, linken de communicatiemedewerkers via de sociale media 

regelmatig naar verdiepende achtergrondinformatie. Als voorbeeld wordt de persvoorlichting 

genoemd, die niet meer uitsluitend op Nederlandse media is gericht. Er zijn volgens de medewerkers 

ook Engelstalige collega’s aangenomen die hierbij snel en goed kunnen schakelen.  

4.2.5 Beleid voor de sociale platformen  

Volgens de bevraagden is er momenteel geen taalbeleid voor de sociale platformen. Ze werken, zoals 

eerder al genoemd, in lijn met het brede taalbeleid van de UU. In de volgende quote wordt dit nader 

toegelicht:    
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“We zitten in een fase waarin we aan het leren zijn en kijken bijvoorbeeld ook naar andere 

universiteiten. Zo zijn er universiteiten die op Twitter Nederlandse en Engelstalige berichten 

afwisselen en zijn er die alleen Engelstalig communiceren. In lijn met het brede taalbeleid bij 

de UU kiezen wij vooralsnog voor twee talen/kanalen.” 

Tot slot werd nog aangegeven dat er is voorgenomen om alle platformen te evalueren om daarna 

een beleid (voor taal en content) op te kunnen stellen.  

 

5. Discussie 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen de taalattitudes 

van Nederlandse UU-studenten met betrekking tot het Engels en het Nederlands bij uitingen op de 

sociale kanalen van de Universiteit Utrecht. Dit is onderzocht met het oog op bevindingen uit 

bestaande literatuur en het recente internationaliseringsplan, maar ook naar aanleiding van de 

afwezigheid van een duidelijke lijn in de taalkeuze. Naast het attitudeonderzoek is daarom ook de 

huidige werkwijze van de communicatieafdeling wat betreft taalkeuze in de online berichtgeving 

naar studenten toe geïnventariseerd. 

 

5.1 Interpretatie en bespreking resultaten attitudeonderzoek 

Bij het attitudeonderzoek wezen de statistische toetsen uit dat er geen uitspraken kunnen worden 

gedaan over de verschillende constructen als geheel. Wel waren er bij elk construct bij één of twee 

stellingen significante verschillen te zien tussen beide groepen.  

  Bij de stellingen met betrekking tot het construct ‘begrip’ werd er bij één stelling een 

significant verschil ontdekt. De Nederlandse tekst scoorde hoger dan de Engelse op ‘Ik vind het 

taalgebruik in dit bericht onduidelijk’. Dit geeft aan dat het taalgebruik van het bijbehorende bericht 

in het Nederlands onduidelijker werd gevonden dan hetzelfde bericht in het Engels. 

   Wat betreft ‘prestige’ bleek dat er bij twee stellingen sprake was van een significant verschil 

tussen de twee groepen. Bij ‘Het taalgebruik in dit bericht is eigentijds’en ‘Het taalgebruik vind ik 

passen bij het imago van de universiteit’ scoorde in beide gevallen het Engels hoger. Hieruit kunnen 

we opmaken dat de studenten het Engelstalige bericht beter vinden passen bij het imago van de 

universiteit in vergelijking met hetzelfde bericht in het Nederlands en bij het andere bericht het 

taalgebruik in het Engels tevens als eigentijdser ervaren dan het Nederlandse. Deze twee stellingen 

representeren het construct ‘prestige’ echter niet als geheel, waardoor er niet geconcludeerd kan 

worden dat het Engels over het algemeen een hoger prestige krijgt.  

  Bij ‘interesse’ bleek dat er alleen bij de stelling, ‘Ik vind dit bericht interessant’, sprake was 
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van een significant verschil tussen de twee groepen, waarbij Nederlands hoger scoorde dan het 

Engels. Het desbetreffende bericht werd dus interessanter bevonden in het Nederlands dan in het 

Engels. Ook over ‘interesse’ kunnen geen harde uitspraken worden gedaan met betrekking tot de 

talen, omdat bij soortgelijke stellingen die (op een andere manier) hetzelfde bevroegen geen 

significante verschillen werden gevonden. 

  Als we kijken naar het construct dat resoneert met de conatieve component was er alleen 

voor de stelling ‘Ik zou me willen aanmelden voor de workshops’ sprake van een significant verschil 

tussen de twee groepen. Nederlands scoorde hier significant hoger dan Engels.  

  Bovenstaande resultaten hebben enkel betrekking op losse stellingen en geven daarnaast 

geen samenhangend beeld van een effect van de taal op de waardering. Deze resultaten vinden dan 

ook geen aansluiting bij de bevindingen uit het grootschalige attitudeonderzoek van de Taalunie (Rys 

et al., 2019). In 2019 werd onder een panel van Nederlandse studenten een attitudemeting gedaan 

met betrekking tot het toenemende gebruik van andere talen dan het Nederlands op de universiteit. 

Er werd onder deze groep een negatievere attitude ten aanzien van de toenemende meertaligheid 

gemeten, ten opzichte van de nulmeting uit 2016 (Rys et al., 2019). Het huidige onderzoek onder UU-

studenten liet echter geen significant negatievere attitude zien ten opzichte van het Engels in 

vergelijking met het Nederlands. Het verschil dat op basis van de literatuur werd verwacht, is niet 

gevonden. Dit leidt ertoe dat de hypothese: ‘De taal waarin uitingen op de sociale mediakanalen van 

de Universiteit Utrecht worden geschreven, heeft invloed op de waardering van Nederlandstalige 

UU-studenten’ naar aanleiding van dit onderzoek wordt verworpen.  

  Dit houdt ook in dat de uitkomsten van dit onderzoek geen aanleiding geven tot het rekening 

houden met een voorkeur van Nederlandse studenten in een toekomstig taalbeleid van de 

Universiteit Utrecht. Dit onderzoek staat een verdere verengelsing van de onlinecommunicatie dus 

niet in de weg. Een paar specifieke uitkomsten gaven aan dat het internationale en eigentijdse imago 

dat de UU wil uitstralen, eerder meer reden zou kunnen geven tot het gebruik van het Engels in 

plaats van het Nederlands.  

  Het ontbreken van het verwachte effect kan betekenen dat het effect er gewoonweg niet is 

of dat het te klein is om het op deze manier te kunnen meten. Het kan echter ook betekenen dat de 

gebruikte methode niet de meest geschikte is om een dergelijk effect te onderzoeken. Hierover volgt 

meer in paragraaf 5.3.  

 

5.2 Interpretatie en bespreking resultaten interview  

Het kwalitatieve onderdeel wees uit dat er, zoals de observaties vanuit de literatuur al deden 

vermoeden, nog geen taalbeleid is voor de sociale media. De betrokken medewerkers geven aan met 

name de lijn van het bredere (taal)beleid van de Universiteit Utrecht en het recente algemene 
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internationaliseringsplan te volgen. Dit komt er in de praktijk op neer dat de taalkeuze afhankelijk is 

van de beoogde doelgroep en de inhoud per bericht, waardoor de ene keer Engels en de andere keer 

Nederlands gebruikt wordt. Als gevolg van de internationalisering leidt dit volgens de bevraagde 

communicatiemedewerkers wel steeds vaker tot de keuze voor het Engels. De keuze voor een 

combinatie van Nederlands en Engels of voor uitsluitend Engels, komt overeen met de bevindingen 

uit het onderzoek van de Taalunie onder Nederlandse universiteiten, die in het theoretisch kader 

werden besproken (Rys et al., 2019). 

  Er zijn daarnaast kanalen (zoals Facebook en Instagram) die communicatie naar (aankomend) 

studenten als hoofddoel hebben. Deze kanalen maken dus hoofdzakelijk gebruik van het Engels 

omwille van de internationaler wordende studentenpopulatie.  

  Ook de inhoud van een bericht kan de keuze voor het Engels of Nederlands bepalen. Bij 

verdiepende informatie over een internationaal georiënteerd onderzoek zal een aankondiging of 

verwijzing hiernaar in het Engels worden geplaatst, terwijl een link naar een Nederlandse video 

volgens de medewerkers logischerwijs wordt vergezeld door een Nederlandstalige boodschap. 

Bovengenoemde informatie verklaart de waargenomen afwisseling tussen Engels- en 

Nederlandstalige berichten op het medium Facebook en geeft antwoord op de hoofdvraag van het 

kwalitatieve onderdeel: ‘Wat zijn de motieven van de UU om een bericht in het Engels dan wel 

Nederlands te plaatsen?’ 

  Daarnaast wordt het gebruik van Engelse communicatie in het algemeen als noodzakelijk 

gezien voor de universiteit om adequaat te kunnen opereren op een internationaal speelveld en is er 

voorgenomen een evaluatie te maken de verschillende sociale kanalen om in de nabije toekomst het 

ontbrekende beleid voor taal en content alsnog op te stellen.   

 

5.3 Beperkingen 

Er zijn meerdere redenen te bedenken die ervoor hebben gezorgd dat de resultaten van het 

attitudeonderzoek geen duidelijk verschil lieten zien en de stellingen per construct (te) weinig 

interne samenhang vertoonden. Het feit dat er naderhand een groot aantal niet- of half ingevulde 

enquêtes bleken te zijn, is hier één van. Het vroegtijdig afhaken bij een online enquête kan duiden op 

een gebrek aan interesse om deze af te ronden. De mogelijkheid bestaat dat de enquête door 

meerdere studenten als ‘te lang’ of ‘saai’ werd ervaren, waardoor de resultaten bij de respondenten 

die de enquête wél hebben afgerond, wellicht ook niet geheel accuraat zijn. Het kan zijn dat zij (een 

deel van) de enquête te snel en niet geheel serieus hebben ingevuld. Dit zou, naast het ontbreken 

van een effect, ook het gebrek aan interne samenhang tussen de constructen, die ogenschijnlijk wel 

hetzelfde bevragen, kunnen verklaren.   

  De verwachting dat er een verschil zou optreden, kwam niet overeen met de resultaten. Dit 
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kan betekenen dat er geen verschil in attitude is, maar het kan er ook op duiden dat de methode en 

de bijbehorende vraagstelling in dit geval niet de meest geschikte zijn om een dergelijk effect te 

achterhalen. De gebruikte methode is exploratief, omdat deze specifiek voor dit onderzoek is 

ontworpen en enkel is geïnspireerd op een bestaande, veelgebruikte methodiek om taalattitudes te 

meten bij korte spraakfragmenten. Deze methodiek is aangepast op dit specifieke onderzoeksobject, 

waardoor er op voorhand nog geen bewijs was dat dit ook goed zou werken bij een (grotere 

hoeveelheid) geschreven boodschappen. Na dit onderzoek blijkt dat het indirect meten van de 

taalattitudes bij deze onderzoeksvraag niet de beste manier is om dergelijke verschillen te bevragen 

en te achterhalen. Vervolgonderzoek zou vast moeten stellen of het effect daadwerkelijk ontbreekt 

of gewoonweg niet blootgelegd kon worden door deze manier van onderzoek.  

  Om dit verder te onderzoeken, zijn meer directe methoden wellicht geschikter. In het geval 

van attitudes, spreekt men dan van overt attitudes. Deze attitudes kunnen in kaart worden gebracht 

door het expliciet stellen van taal-gerelateerde vragen aan respondenten via interviews of 

vragenlijsten (Garret, 2010). In dat geval kunnen er open en gesloten vragen worden gesteld zoals 

“Denk je dat het Nederlands geschikt is om boodschap X over te brengen?” en “Wat vind je ervan dat 

er steeds meer Engels wordt gebruikt in de communicatie richting studenten?” De proefpersonen 

zijn zich in dit geval, in tegenstelling tot bij een indirecte methode, dus wel bewust van de 

taal(variatie) en dus het attitudeobject (Garret, 2010). Dergelijke overt attitudes kunnen bijvoorbeeld 

worden gemeten aan de hand van free respons experiments of label ranking tasks (Grondelaers en 

van Hout, 2010; Kristiansen, 2020). Het nadeel van dergelijke directe methoden is dat ze sociaal 

wenselijke antwoorden in de hand kunnen werken (Knops, 1983) of dat resultaten gebaseerd kunnen 

zijn op gestereotypeerde of geïdeologiseerde meningen (Grondelaers & Lybaert, 2017). Dit laatste 

ligt wel minder voor de hand bij een vergelijking tussen het Nederlands en het Engels, maar komt 

bijvoorbeeld voor bij variëteiten zoals dialecten, accenten of jongerentaal. 

  De methode die is gebruikt om informatie te vergaren voor het kwalitatieve onderdeel levert 

ook beperkingen op. In verband met de huidige omstandigheden rondom het coronavirus en de 

moeite die het bleek te kosten om de (juiste) personen tijdig te bereiken, is er gekozen voor een 

online interview per e-mail. Bij een face-to-face interview had door de mogelijkheid om door te 

vragen wellicht meer inzicht verkregen kunnen worden in de perspectieven van de medewerkers in 

het debat rondom verengelsing. Voor vervolgonderzoek is een offlinemethode van interviewen dan 

ook aan te raden.  

 

6.  Conclusie 

Samenvattend werd bij het attitudeonderzoek het Nederlands in één geval onduidelijker gevonden 
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dan het Engels, maar werd het Engels wel als beter passend bij de universiteit en als eigentijdser 

gezien. Daarentegen werd een ander bericht in het Nederlands interessanter gevonden dan de 

Engelse variant en was de bereidheid tot actie ook in één geval hoger bij een Nederlandse tekst. 

Wanneer alle resultaten van het eerste onderdeel bij elkaar worden genomen, geeft dit dus geen 

coherent beeld van een aantoonbaar verschil in attitude met betrekking tot de twee talen. De 

attitudes verschillen per bericht dermate van elkaar, dat er geen zichtbaar effect per taal kan worden 

gevonden, ook niet op het niveau van de losse stellingen. De toenemende verengelsing in de 

communicatie richting studenten (die werd onderschreven door de resultaten van het kwalitatieve 

onderdeel) is aan de hand van dit attitudeonderzoek dus in elk geval niet problematisch gebleken 

voor de onderzochte groep studenten. 

  Het kwalitatieve onderdeel liet daarbij zien dat er momenteel nog geen beleid bestaat met 

betrekking tot de taalkeuze op de sociale media, maar dat het bredere taalbeleid van de UU en het 

internationaliseringsplan worden aangehouden. Dit houdt in dat per bericht wordt bekeken of het in 

het Engels dan wel Nederlands wordt geplaatst, afhankelijk van de doelgroep en inhoud. Er wordt 

wel aangegeven dat er steeds vaker voor het Engels wordt gekozen, met name in de communicatie 

richting studenten en dat ook het algemene speelveld van de universiteit, het imago en de 

inclusiviteit richting internationals een rol spelen in deze verengelsing. Dit zijn allemaal argumenten 

die in het internationaliseringsplan worden genoemd en die tevens in het algemene debat rondom 

verengelsing prominent naar voren komen om het gebruik van meer Engels, in plaats van of naast 

het Nederlands, te stimuleren. De resultaten van dit onderzoek voegen binnen dit debat geen 

significant bewijs toe om deze ontwikkeling af te remmen dan wel aan te moedigen. De 

communicatiemedewerkers gaven wel aan in de nabije toekomst een taalbeleid speciaal voor de 

sociale kanalen te gaan opstellen. 

  Concluderend, kunnen er op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over 

een eventuele hogere waardering van het Engels of Nederlands die als basis kunnen dienen voor een 

beleidsadvies. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Mocht de UU de mening van studenten willen 

meenemen in de vorming van het nieuwe beleid, dan kan vervolgonderzoek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van eerdergenoemde directe methoden, mogelijk wel een voorkeur voor het Engels of 

Nederlands naar voren brengen. Aan de hand van een universiteitsbrede survey onder een grotere 

groep studenten, kan dan worden gemeten welke soorten berichten volgens hen eventueel nog in 

het Nederlands beschikbaar moeten blijven. In dat geval kunnen bepaalde uitingen (zoals nu ook al 

regelmatig gebeurt) in beide talen worden aangeboden, zonder dat dit de implementatie van het 

internationaliseringsplan in de weg staat.  
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8. Bijlagen 
 
Bijlage 1. De stellingen per construct.  
 
Begrip 

• Ik kan goed volgen waar dit bericht over gaat 
• Ik begrijp waar dit bericht over gaat 
• Dit bericht is onbegrijpelijk 
• Ik snap wat er in dit bericht gezegd wordt 
• De informatie in dit bericht vind ik duidelijk 
• Ik vind het taalgebruik in dit bericht onduidelijk 
• De inhoudelijke boodschap in dit bericht komt goed over 
• Ik begrijp wat hier staat 
• De boodschap is helder geformuleerd 
• Ik snap waar het bericht over gaat 
• Ik begrijp de inhoud van de boodschap   
• De inhoud van dit bericht is onduidelijk 

 
Prestige 

• Ik vind het taalgebruik in dit bericht modern 
• Het taalgebruik in dit bericht past bij de huidige tijdsgeest 
• Het taalgebruik in dit bericht spreekt me aan 
• Ik ervaar de tekst in dit bericht als prettig  
• Dit bericht draagt bij aan de internationale positie van de UU 
• Het taalgebruik in dit bericht is ouderwets 
• Het taalgebruik in dit bericht is eigentijds 
• Het taalgebruik vind ik passen bij het imago van de universiteit 

 
 
Interesse/enthousiasme /gevoel 

• Ik wil meer weten over het Communnity Engaged Learning programma 
• Ik heb interesse gekregen in het lezen van de inspiratiefolder 
• Ik vind het goed dat de UU dit onderwerp belicht door middel van dit bericht  
• Ik krijg een positief gevoel na het lezen van dit bericht 
• Ik vind dit bericht over dit initiatief interessant 
• Dit bericht spreekt me aan 
• Dit bericht wekt mijn interesse 
• Ik voel me (als student) aangesproken door dit bericht  
• Ik ben enthousiast na het lezen van dit bericht   
• Mijn belangstelling voor de open dagen wordt aangewakkerd door dit bericht 
• Ik ben benieuwd naar de beloofde informatie die op dit bericht zou volgen 
• Ik voel me geïnspireerd na het lezen van dit bericht 
• Ik vind dit bericht interessant 

 
 
Bereidheid tot actie  

• Ik zou mee willen doen aan de win-actie 
• Ik zou de vragenlijst van de Green Office invullen  
• Ik zou me aan willen melden voor de challenge 
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• Ik zou reageren op de vragen in dit bericht 
• Ik zou op (één van) de links klikken voor meer informatie 
• Ik zou me aan willen melden voor een open cursus 
• Ik zou me willen aanmelden voor de workshops 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

Bijlage 2. De Enquête: tekstberichten en stellingen 
 
Algemene vragen: 
Q1. Geslacht: man/vrouw/non-binair/zeg ik liever niet 
Q2. Leeftijd: 
Q3. Sta je ingeschreven als student bij de Universiteit Utrecht?  
Q4. Wat is jouw moedertaal?  
Q5. Ben je opgegroeid in Nederland?  
Q6. Welke opleiding volg je op dit moment? 
Q7. In welke taal wordt de door jou gevolgde opleiding gegeven? 
 
 
Bericht 1. Inspiratiefolder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q8. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van het bovenstaande bericht:  
 
 

1. Ik kan goed volgen waar dit bericht over gaat 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

2. Ik wil meer weten over het Community Engaged Learning programma 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

3. Het taalgebruik in dit bericht spreekt me aan 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

4. Ik heb interesse gekregen in het lezen van de inspiratiefolder  
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
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Bericht 2. De UU-hoodie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van het bovenstaande bericht: 
 

5. Ik begrijp waar dit bericht over gaat 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

6. Ik zou mee willen doen aan de win-actie 
 (helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

7. Ik vind het taalgebruik in dit bericht modern 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

8. Ik ervaar de tekst in dit bericht als prettig  
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
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Bericht 3. Green Office UU 
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Q10. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
 

9. Ik snap wat er in dit bericht gezegd wordt 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

10. Ik vind het goed dat de UU dit onderwerp belicht door middel van dit bericht 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

11. Dit bericht is onbegrijpelijk 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

12. Ik zou de vragenlijst voor de Green Office invullen 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
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Bericht 4. Food 4 Health and Safety Challenge 

 
 
Q11. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
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13. Dit bericht draagt bij aan de internationale positie van de UU  
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

14. De tekst in dit bericht vind ik prettig lezen  
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

15. Ik zou me aan willen melden voor de challenge 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 

16. De informatie in dit bericht vind ik duidelijk 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
Bericht 5. Study break 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q12. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
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17. Ik vind het taalgebruik in dit bericht onduidelijk 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       18. Ik krijg een positief gevoel na het lezen van dit bericht 
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
 
 
      19.  Ik zou reageren op de gestelde vragen in dit bericht 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
      20.  De inhoudelijke boodschap komt goed over 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
Bericht 6. Initiatief ‘Wij denken mee’ 
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Q13. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
 

21. Ik vind het bericht over dit initiatief interessant 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       22. Het taalgebruik in dit bericht is ouderwets 
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
 
 
      23..  Ik zou op (één van) de links klikken voor meer informatie 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
      24.  Ik begrijp wat hier staat 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
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Bericht 7. Bachelor Open days behind the scenes 
 

 
 

 
Q14. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van het bovenstaande bericht:  
 

25. Dit bericht spreekt me aan 
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       26. Dit bericht wekt mijn interesse  
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
 
 
      27.  Ik voel me als student aangesproken door dit bericht 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
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      28. De boodschap is helder geformuleerd   
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
 
Bericht 8. Massive Open Online Courses  

 

 
 
Q15. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
 
 

29. Ik voel me enthousiast na het lezen van dit bericht   
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       30. Ik begrijp waar het bericht over gaat 
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
 
 
      31.  Ik zou me aan willen melden voor een open cursus 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
      32. Het taalgebruik in dit bericht is eigentijds  
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
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Bericht 9. Online Bachelor Open Days 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q16. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
 

33. Mijn belangstelling voor de open dagen wordt aangewakkerd door dit bericht  
(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       34.  Het taalgebruik vind ik passen bij het imago van de universiteit 
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
 
 
      35.  Ik ben benieuwd naar de beloofde informatie die op dit bericht zou volgen 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
      36.  Ik begrijp de inhoud van de boodschap   
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
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Bericht 10. New Years resolutions week 
 

 
 
 

 
 
Q17. Beantwoordt de volgende vragen na het lezen van bovenstaand bericht:  
 
37. Ik voel me geïnspireerd na het lezen van dit bericht  

(helemaal oneens) 1          2          3          4          5 (helemaal eens) 
 
 
       38.  Ik vind dit bericht interessant  
(helemaal oneens) 1          2          3          4         5 (helemaal eens)    
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      39.  Ik zou me willen aanmelden voor de workshops 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
 
 
      40.  De inhoud van dit bericht is onduidelijk 
(helemaal oneens) 1         2           3          4         5 (helemaal eens) 
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Bijlage 3. Interviewvragen  

 

Allereerst ontzettend bedankt dat jullie willen helpen bij dit onderdeel van mijn scriptie. Voor het 

afronden van master Neerlandistiek doe ik onderzoek naar meerdere perspectieven rondom de 

taalkeuze van de UU in de berichtgeving op sociale media. Het is heel interessant om te kijken hoe de 

taalkeuze verandert en in verhouding staat tot de huidige ontwikkelingen rondom 

internationalisering en verengelsing.  

 

Informatie vanuit jullie mag, in mijn optiek, in deze scriptie zeker niet ontbreken. Het gaat met name 

om hoe de taalkeuze voor de berichtgeving op sociale media tot stand komt en welke factoren daarin 

een rol spelen. Deze informatie kan ik alleen vergaren door een aantal vragen te stellen aan jullie als 

communicatieteam.  

 

Lijst interviewvragen uitgeschreven 

 

De Universiteit Utrecht is zeer actief op meerdere sociale mediakanalen.  

1) met welk doel worden de berichten op de sociale media hoofdzakelijk geplaatst? 

 

Op Instagram worden alle berichten in het Engels geplaatst, op Twitter bestaan er speciaal twee 

verschillende kanalen voor Engels of Nederlands, maar met name op Facebook viel het me op dat de 

berichten de ene keer in het Nederlands en de andere keer in het Engels verschijnen. Daarom de 

volgende vraag: 

2) Welke factoren bepalen of er wordt gekozen voor een Nederlands of een Engels bericht?  

 

 

De laatste jaren wordt verengelsing door meerdere partijen opgemerkt, zowel in het hoger onderwijs 

zelf als in externe communicatie vanuit onderwijsinstellingen. Er zijn verschillende geluiden te horen 

over deze ontwikkeling.  

3) Hoe kijkt u aan tegen het toenemende gebruik van de Engelse taal op en rond de universiteit?  

 

Er is eind 2019 door het College van Bestuur een uitvoeringsplan gepresenteerd met betrekking tot 

internationalisering.  Onderdeel hiervan betreft de ambitie om een ‘betrouwbare en kwalitatief 

goede informatievoorziening in het Engels’ te bieden aan internationale medewerkers en studenten.  

Er wordt bij dit punt aangegeven dat de directie C&M een hoofdrol heeft.  
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4) Bent u op de hoogte van (de inhoud van) het internationaliseringsplan?  

(Zo ja, is dit plan helder voor u?) 

 

Zijn er naar aanleiding van dit plan ten opzichte van eind 2019 al dingen veranderd in uw werk als 

communicatiemedewerker?  

(Zo niet: Wat voor invloed denkt u dat (de implementatie van) het internationaliseringsplan nog zal 

hebben op uw werk?) 

 

Ik zag in het uitvoeringsplan dat de beoogde veranderingen nog vrij algemeen werden beschreven. 

5) Is er momenteel een bestaand taalbeleid voor jullie, dus specifiek voor de sociale media ?  

 

(Zo ja: In hoeverre wordt dit beleid aangehouden in de totstandkoming van de communicatie-

uitingen?) 
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Bijlage 4.  Input van de communicatiemedewerkers 

De Universiteit Utrecht is zeer actief op meerdere sociale mediakanalen.  

1) Met welk doel worden de berichten op de sociale media hoofdzakelijk geplaatst? 

 

Dat verschilt per kanaal.  

 

Op twitter en youtube richten we ons op een breed publiek, nationaal (Nls) en internationaal 

(Engels), dat we willen betrekken bij en informeren over het onderwijs en onderzoek aan de UU. We 

beschouwen het als onze taak om rekenschap te geven over onze (publiek gefinancierde) 

activiteiten.  

 

Facebook en Instagram zetten we met name in voor communicatie met (aankomende) studenten. 

Aangezien we de hele groep willen bereiken en inclusief zijn, een steeds groter percentage een 

buitenlandse achtergrond heeft (ca. 12%), en ze allemaal het Engels goed machtig zijn, wordt hierbij 

hoofdzakelijk gekozen voor communicatie in het Engels.  

 

LinkedIn zetten we met name in voor arbeidsmarktcommunicatie, en om professionals die 

geïnteresseerd zijn in (een positie bij) de UU te informeren. Ook hier geldt dat we opereren op een 

internationaal speelveld (30% van de wetenschappelijk medewerkers is internationaal), daarom 

kiezen we voor Engels. 

 

Bij crises hebben twitter, Instagram en facebook een speciale rol om ook de eigen gemeenschap snel 

en goed te informeren. 

2) Welke factoren bepalen of er wordt gekozen voor een Nederlands of een Engelstalig bericht?  

 

Dat is dus afhankelijk van de doelgroep die we willen bereiken, en voor welke doelgroep de content 

relevant is (als we verwijzen naar een uitzending in het Nederlands, kan het logisch zijn ook de post 

waarin de verwijzing voorkomt alleen in het Nederlands op te stellen). 

Hoe kijkt u aan tegen het toenemende gebruik van de Engelse taal op en rond de universiteit?  

 

Ik denk niet dat mijn persoonlijke mening direct relevant is. Maar wat ik ervan begrijp (en 

onderschrijf) is dat een universiteit opereert op een internationaal speelveld. Om dit adequaat te 

kunnen doen is Engelse communicatie onontbeerlijk. Ook willen we inclusief zijn en zorgen dat 
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buitenlandse collega’s en studenten goed geïnformeerd zijn en mee kunnen doen.  

 

Tegelijk heeft de UU als Nederlandse universiteit een taak en verantwoordelijkheid om de 

Nederlandse taalvaardigheid en ons erfgoed te helpen bewaken. Zie voor de keuzes die gemaakt 

worden ook het taalbeleid mbt onderwijs: https://www.uu.nl/sites/default/files/ubd-uu-algemeen-

gedragscode-taal.pdf  

 

De commissie taalbeleid van de UU bereidt een nieuwe versie van het taalbeleid voor. Het wachten is 

(voor alle universiteiten) op richtlijnen vanuit het ministerie van OCW.  

 

4) Bent u op de hoogte van (de inhoud van) het internationaliseringsplan?  

Zo ja, is dit plan helder voor u en zijn er naar aanleiding van dit plan ten opzichte van eind 2019 al 

dingen veranderd in uw werk als communicatiemedewerker? (Zo niet: Wat voor invloed denkt u dat 

(de implementatie van) het internationaliseringsplan nog zal hebben op uw werk?) 

 

Ja. Het betreft het programma internationalisering. Doel van het programma is onder meer om niet 

Nederlandstalige medewerkers en studenten beter te faciliteren en hen een inclusieve gemeenschap 

te bieden. Daarnaast wil het programma bijvoorbeeld bijdragen aan het versterken van de 

internationale reputatie van de universiteit. En er is daardoor zeker het nodige veranderd. We 

moeten bij communicatie structureel nadenken over de vraag of een uiting relevant is voor een 

internationale (interne of externe) doelgroep. Denk bij interne communicatie bv aan discussies over 

een nieuw Strategisch Plan, of communicatie over corona. Bij interne communicatie moeten we 

inventariseren of alle belangrijke informatie om als student of wetenschapper goed te kunnen 

participeren op alle UU sites tweetalig beschikbaar is en dit vervolgens gaan (helpen) realiseren. 

Omdat we via onze social media regelmatig linken naar verdiepende achtergrondinformatie, is dit 

wellicht ook relevant voor je onderzoek. Denk bij externe communicatie bv aan onze 

persvoorlichting. Die is niet meer uitsluitend op Nederlandse media bij persvoorlichting. Er zijn ook 

Engelstalige collega’s aangenomen die hierbij snel en goed kunnen schakelen.  

5) Is er momenteel sprake van een bestaand taalbeleid specifiek voor de sociale platformen?  

(En in hoeverre wordt dit beleid aangehouden in de totstandkoming van de communicatie-uitingen?)  

Nee, er is geen taalbeleid ontwikkeld voor de sociale platformen, los van wat beschreven is onder 1. 

We zitten in een fase waarin we aan het leren zijn, en kijken bv ook naar andere universiteiten. Zo 

zijn er universiteiten die op twitter Nederlandse en Engelstalige berichten afwisselen. Er zijn ook 
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universiteiten die alleen Engelstalig communiceren. In lijn met het brede taalbeleid bij de UU kiezen 

wij vooralsnog voor twee talen/kanalen. Maar we zijn voornemens in de komende periode voor alle 

platformen te evalueren, en een nieuw beleid (voor taal en content) op te stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


