VERKLARING VAN EPICUR OVER
STREVEN NAAR MEERTALIGHEID
Geïnspireerd door de ambities die de voorzitter van de Europese Commissie heeft
geformuleerd in haar opdrachtbrief aan de commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur,
Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabriel, zegt de alliantie van Europese universiteiten EPICUR hierbij toe
zich te zullen inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen in deze brief. Met name het idee
dat we door samenwerking tussen verschillende talen, landen en disciplines, de maatschappelijke
veranderingen en tekorten aan vaardigheden die zich op dit moment voordoen, gezamenlijk kunnen
aanpakken, sluit uitstekend aan op de kernambities en -waarden van EPICUR, te weten stimulering
van meertaligheid en bewustmaking van de sleutelrol die Europese talen spelen in het versterken van
de Europese identiteiten.
Al vanaf haar oprichting is EPICUR een sterke pleitbezorger van de ambitie van de Europese
Commissie dat jonge Europeanen naast hun moedertaal nog twee Europese talen moeten kunnen
spreken (vergadering van de raad van 14 december 2017). Eén van de voornaamste troeven van het
netwerk van EPICUR-universiteiten is hun taalverscheidenheid. Daarom streeft EPICUR ernaar een
Europees “kennis- en praktijkbestand” op het gebied van meertaligheid en interculturaliteit tot stand
te brengen om als bron van inspiratie te dienen voor toekomstbestendig taalonderwijs bij het
opleiden van een nieuwe generatie Europeanen in de hele Europese onderwijsruimte.
EPICUR wil (aanstaande) studenten enthousiasmeren voor het leren van Europese talen. EPICUR zal
daarbij rekening houden met de gezichtspunten van de studenten en zich richten op stimulansen voor
studenten en onderwijzend personeel om Europese talen te leren en te studeren. Tegelijkertijd ziet
EPICUR erop toe dat zij zich redelijk opstelt wat betreft de taalvaardigheidsniveaus volgens het
gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Ons uiteindelijke doel is dat EPICUR op den
duur één van de voorkeursleveranciers van Europa wordt voor alles wat met Europese meertaligheid
te maken heeft, om de taalverscheidenheid van Europa niet alleen te behouden maar ook te
versterken, en de rol die taal speelt bij het immateriële behoud van cultureel erfgoed, te
ondersteunen.
De taalverscheidenheid van EPICUR is verankerd in haar kernwaarden en in haar missie: één van onze
hoofddoelstellingen is om de bestaande brede verscheidenheid aan taalprogramma’s te versterken
en een inclusief institutioneel taalbeleid te ontwikkelen voor twee- en meertalige universiteiten. Door
moedertaalsprekers van een breed spectrum aan Europese talen samen te brengen en voort te
bouwen op een schat aan taalaanbod op de partneruniversiteiten van EPICUR, met inachtneming van
het belang van Engels in de academische context, kan EPICUR het taalkundige en interculturele
bewustzijn binnen en buiten de alliantie versterken. EPICUR biedt deze resultaten graag aan aan de
Commissie en aan andere hogeronderwijsinstellingen, omdat deze outputs als blauwdruk kunnen
dienen voor de vormgeving van dit aspect van de Europese onderwijsruimte.
Al met al kan op EPICUR worden gerekend en zal zij, geïnspireerd door het streven van de Commissie
naar drietalige Europeanen voor 2025, de handen uit de mouwen steken en een gezamenlijke visie en
benadering uitwerken voor meertaligheid en, in ruimere zin, inclusief governance in academisch
verband. EPICUR deelt een intrinsieke ambitie om via wederzijdse samenwerking en dialoog te
streven naar de totstandbrenging van een daadwerkelijk inclusieve en verwelkomende Europese
universiteit van de toekomst, die breed toegankelijk is voor jonge Europeanen uit alle hoeken van het
continent. Inclusieve taalgovernance is een sleutelvoorwaarde en een essentiële eerste stap om dit
doel te bereiken.

