
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
Programma Neerlandistiek FS19 online 
 
Het programma voor het lentesemester 2019 is online. Je vindt het in de bijlage. 
 
 
Cursus in de kijker 
 
In de lente vindt een taalkundig colloquium plaats, dat mede door de Neerlandistiek georganiseerd 
wordt, en waarin Nederlands, Afrikaans en Fries ook een grote rol spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het colloquium vindt plaats op donderdag en vrijdag 4-5 april 2019 in auditorium RAA-G-01, 
Rämistrasse 59, 8001 Zürich. Kijk op de colloquiumwebsite voor het volledige programma en allerlei 
bijkomende informatie: https://www.ds.uzh.ch/de/tagungen/small_languages_big_ideas.html 
 
Je kunt als student of als geïnteresseerde dit colloquium bezoeken zonder dat je de bijhorende 
module boekt. In dat geval meld je je aan via het formulier onderaan op de colloquiumwebsite. 
Het is voor studenten echter ook mogelijk om de lezingen in het colloquium te volgen als deel van een 
module waarvoor je 1 ECTS kunt verdienen voor je Wahlbereich. Daarvoor moet je ook een kleine 
Schriftliche Übung schrijven (3 blz.). Als je de module boekt, moet je je echter nog steeds aanmelden 
op de colloquiumwebsite. Info over de module en de Leistungsnachweis vind je in de 
Vorlesungsverzeichnis:  
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2018/004/SM/50938408 
 
 
Excursie van de Neerlandistiek en Germanistiek in mei 
 
In 2019 organiseren we weer een excursie, dit keer naar België en Luxemburg. We doen de steden 
Luxemburg, Namen en Eupen aan, alsook het natuurpark de Hoge Venen. De excursie is voor 
ingeschreven studenten (Ba, Ma of PhD) bedoeld, en het is de bedoeling dat je de bijhorende module 
boekt. Daar hoort een Schriftliche Übung (3 blz.) als Leistungsnachweis bij, en die levert 2 ECTS voor 
je Wahlbereich op. 

Meer informatie volgt nog, maar de data kun je alvast opschrijven: we reizen op zondag 19 mei af en 
komen op zaterdag 25 mei terug. De module is ook terug te vinden in de Vorlesungsverzeichnis: 
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2018/004/E/50927333 

 
Taalunie Zomercursus 
 
In 2019 organiseert de Taalunie in samenwerking met de Universiteit Gent weer een zomercursus van 
4 tot 17 augustus. 

Onze afdeling Neerlandistiek mag drie studenten voordragen, die enthousiast zijn om aan de cursus 
deel te nemen en het nodige talige niveau hebben (B1+), niet ouder zijn dan 35 jaar en het (bij)vak 
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Neerlandistiek volgen (Nebenfach Niederlandistik: BA30, BA60, MA15, MA30).1 De Taalunie zal dan 
uit alle buitenlandse vakgroepen Neerlandistiek een selectie maken, op basis van het dossier dat de 
geïnteresseerde studenten zelf indienen, en de ranking die wij doorgegeven hebben. De drie plaatsen 
zijn dus niet allemaal gegarandeerd (de eerste daarvan wel), maar met een beetje geluk kunnen er 
toch meerdere van onze studenten naar de zomercursus. Er is dus een dubbel selectieproces: eerst 
binnen de Neerlandistiek hier (3 studenten) en vervolgens bij de organisatie van de Zomercursus 
(waar dan 1, 2 of 3 van de door ons voorgedragen studenten worden geselecteerd, afhankelijk van de 
hoeveelheid aanmeldingen bij hen, en volgens de klassering die wij hebben gemaakt). 

De zomercursus kan 3 ECTS voor het Wahlbereich opleveren. Die worden dan na je terugkomst, dus 
in HS19, aangerekend. 

Meld je vóór 15 januari 2019 aan bij Chris De Wulf als je interesse hebt. 

Zie http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/taalunie-zomercursus-nederlands 

 
 
 
 
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 

                                                           
1 Er kan mogelijk een uitzondering gemaakt worden voor studenten die niet Nederlands als Nebenfach studeren, maar een aantoonbaar 

grote component Nederlands in hun studie hebben. Als je bijvoorbeeld je Wahlbereich of Studium Generale van je hoofdvak vult met 

modules van de Neerlandistiek, of als je in de Vergleichende Germanische Sprachwissenschaft de optie Nederlands kiest, kun je 

eventueel ook in aanmerking komen. Chris De Wulf kan samen met jou bekijken of je aan die criteria voldoet. 
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