
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden, 
 
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek. 
 
 
 
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 
 
Na een lange pauze worden er bij de vakgroep Neerlandistiek van de Universiteit Zürich weer 
examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) georganiseerd. De universiteit 
beschikt nu over een tweede gecertifieerde examinator, Irmgard Fuchs, die ook de coördinatie van het 
CNaVT voor Zwitserland voor haar rekening neemt. In tegenstelling tot vroeger worden nu alle 
niveaus aangeboden, niet alleen het hoogste. Het CNaVT is een manier om je kennis van het 
Nederlands officieel te registreren met een certificaat dat door de Nederlandse en Vlaamse overheden 
wordt ondersteund. 
 
De examens worden ontworpen en nagekeken door de Katholieke Universiteit Leuven in opdracht van 
de Nederlandse Taalunie, en worden decentraal afgenomen in de hele wereld. Voor Zwitserland en 
aangrenzende gebieden is de vakgroep Neerlandistiek van de Universiteit Zürich een van de weinige 
plaatsen waar het examen mag worden afgenomen. 
 
De eerstvolgende examens vinden tussen 1 en 15 mei 2018 plaats. De kosten bedragen CHF 220,- 
en die omvatten het inschrijvingsgeld, de administratieve kosten en de werkuren verbonden aan het 
afnemen van het examen in Zürich. 
 
Meld je ten laatste op 1 maart 2018 aan bij examencoördinatrice Irmgard Fuchs 
(irmgard.fuchs@uzh.ch) en graag zo vroeg mogelijk. Geef daarbij aan welk niveau examen je wenst te 
doen. Je vindt meer informatie op de website van het CNaVT (http://cnavt.org/de/introduction) en in 
deze brief (http://www.ds.uzh.ch/_docs/2031/brief_CNAVT.pdf).  
 
 
Extra kans voor deelname aan de Zomercursus Nederlands in augustus 
 
Omdat nog niet alle plaatsen zijn bezet, heeft de Nederlandse Taalunie en het talencentrum van de 
Universiteit Gent de aanmeldingsdeadline voor de Zomercursus Nederlands – Taal, cultuur en 
beroep verlengd. Één plaats is al bezet, maar er kunnen potentieel nog twee studenten Neerlandistiek 
uit Zürich meedingen naar een plaats. De aanmeldingsdeadline, waarbinnen je bij de organisatie een 
dossier moet indienen, is 18 februari, maar de deadline bij de Neerlandistiek is ietsje eerder, want 
eerst moet een intern selectieproces in Zürich gebeuren. Meld je daarom eerst bij Chris De Wulf aan 
vóór 15 februari en hij zal je, indien je aanmelding wordt aanvaard, de nodige informatie sturen. 
Dit is een mooie kans voor late beslissers! 
 
Zie http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/taalunie-zomercursus-nederlands 

 
Nederlandse kunstenares Gwendolyn Versluis stelt tentoon aan de Sollbruchstelle in Zürich 
 
De in Zwitserland woonachtige Nederlandse beeldend kunstenares Gwendolyn Versluis exposeert 
naast andere gerenommeerde Zwitserse en internationale kunstenaars. Gwen is sinds HS17 ook als 
onderwijsassistente bij onze vakgroep Neerlandistiek betrokken. 
 
In Projekt 04 – Kunst am sterbenden Bau werd een voor de sloop bestemd kantoorgebouw een 
tijdelijk nieuw leven ingeblazen met bijzondere visual arts installaties. De Sollbruchstelle bevindt zich 
aan de Förrlibuckstrasse 180, 8005 Zürich en de tentoonstelling loopt van 14 tot 25 februari. De 
toegang is gratis. De vakgroep Neerlandistiek gaat naar de vernissage op 14 februari om 18 uur.  
 
Andere openingstijden vind je in deze flyer:  
http://www.ds.uzh.ch/_docs/2032/Sollbruchstelle_Einladung_Web.pdf. 
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Events van de studievereniging VGS – NIED – HS 
 
De studievereniging voor Neerlandici, Vergelijkend Germanisten en Historisch Linguïsten start het 
nieuwe jaar met een kroegbezoek (Stamm) op woensdag 7 februari vanaf 18 uur in Hot Pasta: 
http://www.fv-vgs.uzh.ch/de/events/fs2018.html. Je bent als student Neerlandistiek van harte welkom. 
 
Verder roept de studievereniging op tot het bezoeken van de Internationale Nachwuchstagung der 
Vergleichenden germanischen Sprachwissenschaft die op 7 en 8 juni 2018 in Zürich plaatsvindt. 
Zie http://www.fv-vgs.uzh.ch/de/events/vgs2018.html. 
 
 
Cursus in de kijker  
 
Geïnteresseerden in de germanistiek in ruime zin kunnen in FS18 nog meer hun hart ophalen. In de 
cursus Nederlands tussen Duits en Engels gaan we het Nederlands met de buurtalen vergelijken. 
 
Het Nederlandse taalgebied bevindt zich tussen het Duitse en het Engelse. Die geografische 
tussenpositie roept de vraag op of het Nederlands ook op interntaalkundig vlak ergens tussen het 
Duits en het Engels zit. Vaak lijkt het zo dat, wanneer Engels en Duits op een bepaalde manier van 
elkaar zijn weggeëvolueerd (b.v. het flexieverlies in het Engels), het Nederlands daar inderdaad 
ergens tussen zit. Zo heeft het Nederlands meer soorten nominale meervoudsmarkeringen dan het 
Engels, maar dat zijn er wel nog minder dan het Duits. Op andere vlakken kan men stellen dat het 
Nederlands de ene keer met het Engels meedoet, de andere keer met het Duits. 
Die verschillen en gelijkenissen op fonologisch, syntactisch, morfologisch en lexicaal vlak proberen we 
in dit college te achterhalen en te duiden. 
 
De colleges verlopen in het Nederlands. Om dit college goed te kunnen volgen, moeten de studenten 
Standaardnederlands begrijpen op het niveau van iemand die minstens twee semesters Nederlands 
heeft gevolgd (Niederländisch für Fortgeschrittene afgesloten hebben). Kennis van Engels en Duits 
strekt ook tot aanbeveling. 
 
Het college vindt plaats op dinsdagen van 16.15 tot 18.00 uur. Zie ook de Vorlesungsverzeichnis: 
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2017/004/E/50874433. 
 
 
 
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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