
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Onderwijsassistent voor Duits in het Nederlandse secundair onderwijs 
 
Nuffic, het Nederlandse expertisecentrum voor onderwijsinternationalisering, ograniseert in opdracht 
van het Nederlandse Ministerie van Cultuur twee onderwijsassistenprogramma’s die Duitstaligen de 
kans bieden in het secundair onderwijs in Nederland carrière te maken. Daarnaast is er ook een 
vacature in het project ‘Mach Mit Mobil’. Deze informatie is vooral bedoeld voor mensen die 
Germanistiek studeren/gestudeerd hebben, maar ook een studie Neerlandistiek strekt tot aanbeveling. 
Je mag deze informatie - in het Duits - ook graag doorgeven aan (andere) geïnteresseerden. 
 
- VAD2 - In dem zweijährigen Assistenzlehrerprogramm für die Sekundarstufe I bieten wir zehn 
Muttersprachlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Bachelor im Fach Deutsch 
als Fremdsprache, Germanistik oder in einer anderen Sprache, vorzugsweise mit Erfahrung im DaF-
Bereich, die Möglichkeit, die niederländische Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I für das Fach 
Deutsch zu erlangen. (http://www.ds.uzh.ch/_docs/2021/Factsheet_VAD_II.pdf) 
- VAD1 - In dem zweijährigen Assistenzlehrerprogramm für die Sekundarstufe II bieten wir zehn 
Muttersprachlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem abgeschlossenen 
universitären Studium der Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache (Diplom, Magister, 1. 
Staatsexamen) die Möglichkeit, die niederländische Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II für das 
Fach Deutsch zu erlangen. (http://www.ds.uzh.ch/_docs/2022/Factsheet_VAD_I.pdf) 
- Mach Mit Mobil  - Im Rahmen der Kampagne „Mach mit!“ der deutsch-niederländischen 
Aktionsgruppe zur Deutschförderung (http://machmit.nl/) wird ein/e Muttersprachler/in gesucht, der/die 
gemeinsam mit einer/m weiteren Sprachassistent/in mit dem „Mach-mit-Mobil“ landesweit 
niederländische Schulen besucht. An den Schulen werden lerneraktivierend, zielgruppengerecht und 
spielerisch Unterrichtsstunden mit deutschlernenden Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 
(http://www.ds.uzh.ch/_docs/2023/Factsheet_Mach_Mit_Mobil.pdf) 
 
Je vindt nog meer informatie op hun website: https://www.nuffic.nl/voortgezet-
onderwijs/talenonderwijs/assistentprogrammas/gesucht-sprachassistent-fur-mach-mit-mobil-in-den-
niederlanden 
 
 
Proefhoorcolleges van de kandidaten voor de leerstoel Germaanse filologie 
 
In de zomer van 2019 gaat Prof. dr. Elvira Glaser, de hoogleraar Germaanse Filologie aan het 
Deutsches Seminar, met emeritaat. Professor Glaser is vanuit haar functie als hoogleraar Germaanse 
talen altijd een vurig verdedigster van de Neerlandistiek geweest, waarvoor wij haar heel dankbaar 
zijn!  
 
Vanaf 1 augustus 2019 zal iemand anders haar leerstoel overnemen, en ook hij of zij zal als specialist 
Germaanse filologie een impact hebben op de toekomst van ons vakgebied. Daarom is het voor de 
studenten Neerlandistiek niet onbelangrijk dat zij mee een rol kunnen spelen in de selectie van de 
kandidaten. Dat kunnen jullie doen op maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018 in lokaal KOL G 217. 
Dan presenteren de vijf kandidaten van de shortlist een proefhoorcollege, waarop jullie van harte 
uitgenodigd zijn. Op maandag spreken drie kandidaten, namelijk van 10.00 tot 10.55 uur, van 13.00 
tot 13.55 uur en van 15.00 tot 15.55 uur, waarbij telkens een hoorcollege van een half uur wordt 
gevolgd door vijfentwintig minuten discussie met het publiek (jullie). Op dinsdag geven dan nog eens 
twee kandidaten hun ‘Probevorlesung’ met discussie, namelijk van 9.00 tot 9.55 uur en van 11.00 tot 
11.55 uur.  
 
De lessen van de Neerlandistiek vallen op die dagen uit, zodat jullie de kans hebben om erheen te 
gaan. Uiteraard hoef je niet alles mee te maken: kom luisteren naar de kandidaten waar je tijd voor 
hebt, en wees niet bedeesd om in de discussie, of aan de studentenvertegenwoordiger(s) of 
vertegenwoordigers van de Neerlandistiek je mening te geven. Voor Neerlandici is de 
studentenvereniging VGS-NIED-HS (http://www.fv-vgs.uzh.ch/de.html) het aanspreekpunt, naast 
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Pascal Lippuner als studentenvertegenwoordiger en tutor, en Chris De Wulf en Patrick Schetters als 
docenten. 
 
We hopen op een grote opkomst! 
 
 
Cursus in de kijker  
 
In FS18 vindt een nieuw soort taalcursus voor gevorderde studenten plaats. In Open alle registers – 
Stilistische variatie binnen het Nederlands houden we ons bezig met gesproken en geschreven 
taalgebruik van allerlei slag. We ontdekken de kenmerken van verschillende registers en oefenen het 
produceren van zowel formele als informele tekstsoorten. De stilistische variatie binnen het 
Nederlands wordt daarnaast ook als aanleiding gebruikt om discussie- en presentatievaardigheden te 
oefenen. De bedoeling is om het Nederlands voortdurend te verbeteren, en om daadkrachtig in zoveel 
mogelijk verschillende situaties de juiste toon te vinden. 
 
Het college boek je als module 353 (Bachelor) of 750 (Master), en levert 3 KP op. Het is sterk aan te 
bevelen dit pas te doen als je al drie semesters Nederlands hebt gedaan (dus: Anfänger + 
Fortgeschrittene + Academici), de minimale vereiste is twee semesters of een aantoonbaar 
vergelijkbaar niveau. (Externen/‘Quereinsteiger’ melden zich bij Chris De Wulf om na te gaan of ze 
over het vereiste taalniveau beschikken.) 
 
Studenten van het grote bijvak (60 KP in de Bachelor) moeten sowieso twee keer module 353 
afleggen. Dit college geeft je dus de kans om niet twee keer na elkaar ‘Nederlands voor Academici’ te 
hoeven doen. 
 
Het college vindt plaats op vrijdagen van 12.15 tot 13.45 uur. Zie ook de Vorlesungsverzeichnis: 
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/004/E/50874426. 
 
 
 
 
Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website:  
http://www.ds.uzh.ch/Niederlandistik/Fach/aktuell.php 
Ook de vorige nieuwsbrieven kun je daar raadplegen. 
 
Hartelijke groeten, 
Het Neerlandistiekteam 
 
 
Als de nieuwsbrieven van de Neerlandistiek ongelegen komen, kun je een mailtje naar chris.dewulf@ds.uzh.ch sturen met de 
vraag om je af te melden. 

 
--  
Chris De Wulf 
 
Fachkoordinator Niederlandistik 
Deutsches Seminar der Universität Zürich 
Schönberggasse 9 
CH-8001 Zürich 
www.ds.uzh.ch/Niederlandistik 
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