Nascholingscursus voor docent-onderzoekers
Taalunie Docentencursus
•
•
•

Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
Periode: van 15 tot en met 19 augustus 2022 (aankomst 14 augustus, vertrek 19
augustus om 17:00u)
Plaats: Utrecht

Beschrijving
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus 2022 organiseert de Universiteit Utrecht in
samenwerking met de Taalunie een nascholingscursus voor docent-onderzoekers
Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig
inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de
mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderzoeks- en onderwijspraktijk te
verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten
te wisselen over het eigen onderzoek en onderwijs. Het centrale thema van deze
zomercursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een
speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities. De cursus zal fysiek
plaatsvinden. Mocht dat vanwege Covid19 niet mogelijk blijken te zijn, zullen de
deelnemers tijdig worden geïnformeerd. Aanmelden voor deze nascholingscursus kan tot
15 april 2022.
“Sterk en duidelijk!” (deelnemer 2019)
“Heel leuk om collega’s beter te leren kennen, daar is op congressen meestal de tijd
niet voor.” (deelnemer 2019)
“Ik vond het thema [Digital Humanities] in eerste instantie intimiderend, maar nu zie
ik dat we vooral hebben kennisgemaakt met digitale onderzoektools in hun
diversiteiten. Dat was verhelderend.” (deelnemer 2019)
Doelgroep
De nascholingscursus is bedoeld voor zowel ervaren als jonge docent-onderzoekers die in
de internationale neerlandistiek, met name buiten Nederland en Vlaanderen, werkzaam
zijn. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk
of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en
netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een
uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.
Geïnteresseerde docent-onderzoekers die binnen Nederland en Vlaanderen werkzaam
zijn, kunnen contact opnemen met Renske Hoff (r.a.hoff@uu.nl) en Jo Sterckx
(jsterckx@taalunie.org) om te overleggen over mogelijke deelname aan de cursus.
Inhoud en doelstellingen
De afdeling Nederlands, onderdeel van het Departement Talen, Literatuur en
Communicatie van de Universiteit Utrecht slaat de handen ineen met verschillende
samenwerkingspartners, waaronder het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven
en het Expertisecentrum Literair Vertalen, om een intensieve nascholingscursus te
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organiseren die de deskundigheid van de deelnemende docent-onderzoekers over de
volle breedte van de neerlandistiek bevordert.
De cursus is gericht op het actualiseren en verdiepen van vakinhoudelijke kennis, het
vergroten van kritische analysevaardigheden en het bieden van netwerkmogelijkheden met
collega’s en partners binnen en buiten de universiteit.
De cursus is opgebouwd rond drie pijlers: 1) Neerlandistiek: de state of the art; 2) Digital
Humanities: theorie en toepassing; 3) gepersonaliseerde expertisesessies.
Neerlandistiek: de state of the art
In webinars en workshops verzorgen gespecialiseerde docenten uit Nederland en
Vlaanderen lezingen over de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de
letterkunde, taalkunde, (automatische) vertaalwetenschappen, interculturele
communicatie en vreemdetalendidactiek.
Digital humanities: theorie en toepassing
Theoretische debatten rondom de Digital Humanities worden verkend in lezingen
en practica waarin deelnemers van verschillende experts en vanuit diverse
invalshoeken leren werken met digitale bronnen en tools voor onderzoek en
onderwijs. Deze digitaliseringslijn biedt ook kansen voor de ontwikkeling van de
Digital Humanities binnen de internationale neerlandistiek: input van de deelnemers
kan helpen om de digitale infrastructuur, die nu nog sterk gericht is op Nederland
en Vlaanderen, te verbeteren.
Gepersonaliseerde expertisesessies
Er worden expertisesessies georganiseerd waarin de deelnemers met deskundige
docenten en vakgenoten van gedachten kunnen wisselen over het eigen onderzoek.
Er is daarbij veel ruimte voor advies en begeleiding op maat van lokale specialisten.
De deelnemers worden in verschillende expertisegroepen ingedeeld op basis van
hun onderzoeksplannen en zullen tevens individuele gesprekken voeren met
experts.
Gedurende de cursus kunnen de deelnemers kosteloos gebruik maken van de bibliotheek
en internetverbindingen van de Universiteit Utrecht. Er zullen verder gezamenlijke
bezoeken gebracht worden aan enkele instellingen. Ook zal er tijdens de cursus ruimte zijn
om individueel gebruik te maken van de faciliteiten en collecties van Nederlandse
bibliotheken, archieven en instellingen, of om contactpersonen te ontmoeten.
De cursus wordt voorafgegaan door een online voortraject (studielast: ca. 9 uur) en gevolgd
door een gepersonaliseerd natraject (studielast: ca. 4 uur). Tijdens het voortraject bereiden
deelnemers de cursus voor aan de hand van diverse webinars en literatuur. Daarnaast
stellen de deelnemers een zelfscan en portfolio op, waarin zij een korte beschrijving geven
ten aanzien van hun werkzaamheden, specialisatie, onderzoeksproject en specifieke vragen
en behoeftes met betrekking tot de cursus. Nadere instructies hierover volgen na
inschrijving. Tijdens het natraject ontvangen deelnemers individuele terugkoppeling op het
onderzoeksproduct waar gedurende de cursusweek aan gewerkt is, alsook gezamenlijke
terugkoppeling over onderzoeksmanagement.
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De cursus biedt volop gelegenheid het netwerk van collega’s en partners binnen en buiten
de universiteiten te verstevigen. Ook het culturele en sociale programma dat rondom de
cursus wordt georganiseerd draagt daaraan bij.
Kosten en vergoedingen
De cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie en door de Universiteit
Utrecht. Kosten voor de reis, reisverzekering, mogelijk visum en ontbijt en diner komen wel
voor rekening van de deelnemer of van de instelling waar zij of hij aan verbonden is.
Aan alle deelnemers uit regio’s waar Erasmus+ geldt, willen we vragen via de instructies bij
deze
links
een
reiskostenvergoeding
aan
te
vragen:
https://erasmusplus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/staff-training/higher-education-staff-training
&
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/learning-mobility-ofindividuals/school-education
Deelnemers dienen zelf oog te hebben voor mogelijke inreisbeperkingen of -eisen met
betrekking tot Covid19. Eventuele kosten voor quarantaineverblijf of testen komen voor
rekening van de deelnemer.
De deelnemers verblijven in accommodaties van Utrecht Summer School. Bij de kamers is
beddengoed en toegang tot wifi inbegrepen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een
gemeenschappelijke keuken.
Inschrijving
De deadline voor inschrijving is vrijdag 15 april 2022. Inschrijven kan via de volgende link:
https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gw/zomercursus-neerlandistiek-taalunie Bij
de inschrijving ontvangen wij graag een CV en een korte motivatiebrief waarin u uw huidige
positie binnen de neerlandistiek beschrijft en aangeeft wat u van deze cursus hoopt te leren.
Met het inschrijven voor de cursus verbindt de deelnemer zich aan de volgende
voorwaarden:
• Na inschrijving kan ten laatste op 15 juni 2022 worden geannuleerd. Na 15 juni
betaalt de deelnemer een tegemoetkoming van €200,- voor de administratieve
kosten.
• De deelnemer volgt de volledige cursus. Zij/hij neemt deel aan de cursus vanaf 15
augustus en blijft tot en met 19 augustus.
• De deelnemer volgt alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die tijdens de
cursus op het programma staan.
• De deelnemer verklaart dat zij/hij op het moment van inschrijving werkzaam is als
docent Nederlands en ervan uitgaat dat zij/hij die tenminste gedurende 2022 zal
behouden.
Contact
Voor meer informatie en vragen over deze nascholingscursus kunt u contact opnemen met
Renske Hoff van de Universiteit Utrecht (r.a.hoff@uu.nl). Voor algemene vragen over de
Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).
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