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Voorstel voor aanpak terminologielijst HU 

Voor een instelling als de HU is een centrale terminologielijst essentieel om niet alleen de 

professionaliteit maar ook de consistentie van haar Engelstalige uitingen te kunnen 

waarborgen. De bestaande terminologielijst is, zoals bekend, in meerdere opzichten niet 

toereikend om hierin te voorzien. Het grootste probleem betreft de afwezigheid van 

centrale coördinatie wat betreft keuzes die moeten worden gemaakt in verband met 

opbouw, spellingsregels etc. De voornaamste verbeterpunten betreffen de volgende 

aspecten:  

 

1. Selectie 

2. Consistentie 

Ad 1. Het is belangrijk een duidelijke keuze te maken aangaande de selectie van termen. 

Welke worden wel opgenomen, welke niet? De huidige lijst is enerzijds summier, en 

anderzijds onevenwichtig van opbouw. De meer algemene hogeronderwijsterminologie, 

die toch de voornaamste inhoud zou moeten vormen, is relatief mager 

vertegenwoordigd. Zo ontbreken termen die voor hogescholen heel relevant zijn, zoals 

eerste- of tweedegraadsbevoegdheid, beroeps- en volwasseneneducatie etc. Daarnaast 

zijn echter wel veel specialistische vaktermen opgenomen, maar slechts uit twee 

disciplines, te weten fysiotherapie (fijne motoriek, Lichaams Schema) en rechten 

(wraking, verschoning, verdagen). Geen enkel ander vakgebied is vertegenwoordigd. De 

selectie van termen lijkt daarmee willekeurig en ad hoc. Dit geeft de lijst een 

onevenwichtig karakter, ook omdat nu niet duidelijk is voor wie hij is bedoeld. De selectie 

is soms ook niet praktisch: zo is Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in xxx maar liefst 14 keer opgenomen, voor alle vakgebieden, terwijl één keer zou 

volstaan.  

 

Voorstel: het ligt voor de hand om, in navolging van de meeste andere 

hogeronderwijsinstellingen in Nederland, de lijst te reserveren voor termen die het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in algemene zin betreffen. De bestaande lijst 

dient op dit punt sterk te worden uitgebreid. Domeinspecifieke woordenlijsten kunnen 

echter beter afzonderlijk worden beheerd. 

 

Ad 2. Sommige lemma’s zijn om onduidelijke redenen zowel in het enkelvoud als in het 

meervoud opgenomen (Ster Verklaring, Ster Verklaringen; studentendecaan, 

studentendecanen; medezeggenschapsorgaan, medezeggenschapsorganen). Andere zijn 

alleen in het meervoud opgenomen (studiefases).  

 

Soms wordt er geen duidelijke keuze gemaakt, bijv. bij uitschrijven (unenrol) en direct 

daaronder uitschrijving (de-registration). Verder worden in de lijst voor cijfer zowel mark 

als grade gebruikt, zonder aan te geven dat grade Amerikaans Engels is.  

 

In de terminologielijst wordt de z-spelling gebruikt (organization etc.); de style guide is 

echter geschreven met s-spelling, en de HU website in het algemeen maakt gebruik van 

beide. Volgens antwoord 24 het Vraag- en antwoorddocument heeft de HU een voorkeur 

voor de z-spelling.  
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Voorstel: alle termen moeten op uniforme wijze en op basis van gelijkluidende 

spellingsregels worden opgenomen, met oog voor logica en gebruiksgemak. De 

terminologiebeheerder van Metamorfose zal de HU voorstellen om in alle uitingen 

consequent te kiezen voor de Britse z-spelling. Dat zal vervolgens in de style guide 

worden neergelegd.  

 

Verder is het belangrijk de terminologielijst uitdrukkelijk als zodanig te benoemen. De 

lijst maakt momenteel deel uit van de schrijfwijzer en heeft geen eigen naam, maar 

wordt simpelweg gepresenteerd  als “vertaling NED-ENG”, wat de herkenbaarheid niet 

ten goede komt. Ons voorstel is de lijst los te koppelen van de schrijfwijzer en 

afzonderlijk te presenteren als de “HU-Terminologielijst”. 

 

 

Voorstel voor aanpak schrijfwijzer HU 

De bevindingen ten aanzien van de terminologielijst gelden voor een deel ook voor de 

HU-schrijfwijzer/ style guide. De huidige bestanden (zowel de Nederlandse als de Engelse 

versie) zijn summier van inhoud, onoverzichtelijk qua opzet en ontberen een duidelijke 

structuur en doelgroep. De schrijfwijzer laat zich bijvoorbeeld in het geheel niet uit over 

voorkeuren wat betreft de schrijfwijze van data, tijdstippen, buitenlandse woorden, de 

hij/zij-problematiek en tal van andere kwesties die bij het schrijven van werkstukken, 

onderzoeksverslagen of webteksten aan de orde komen. Een extra complicatie is het feit 

dat de tekst van de schrijfwijzer opvallende taalfouten bevat (zowel in de Nederlandse als 

de Engelse versie), wat voor een schrijfwijzer eigenlijk niet aanvaardbaar is.  

 

Voorstel: het lijkt ons zinvol de schrijfwijzer van de HU grondig te herzien. De meeste 

aandacht dient daarbij uit te gaan naar uitbreiding van de inhoud en naar een 

overzichtelijke structuur, zodanig dat zij die de schrijfwijzer raadplegen, meer kans 

hebben te vinden wat ze zoeken. Het lijkt bijvoorbeeld zinvol om de Engelse namen van 

opleidingen in de terminologielijst op te nemen (die staan nu in een aparte woordenlijst, 

wat verwarrend werkt). Het doel is een gezaghebbend document op te stellen dat is 

gericht op gebruik door studenten en docenten/medewerkers. Verder stellen we voor een 

handzame paragraaf met veel voorkomende vergissingen op te nemen, die gebruikers 

veel speurwerk kan besparen. 
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