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Van de voorzitter 

 

De opening van ons Infobulletin bestaat uit 

terugblikken en vooruitkijken. Op 1 juli van 

dit jaar organiseerde Anéla de voorjaars-

studiedag die dit keer ‘Taal en Diversiteit’ als 

thema had. Hoewel het voorjaar eigenlijk al 

verstreken was, gedroeg het weer zich aller-

minst zomers. Een goede dag om binnen te 

zijn en aan het Janskerkhof in Utrecht de 

presentaties van onze collega’s te volgen.  

 

De spits werd afgebeten door Guus Extra die 

met een inspirerend seminar de thematiek in 

internationaal vergelijkend perspectief 

plaatste (en aan een uur eigenlijk lang niet 

genoeg had). Keynote speaker was Fred 

Dervin die op prikkelende wijze de talige 

diversiteit in het onderwijs belichtte en een 

van de andere onderdelen bestond uit een 

discussie over de urgentie van professio-

nalisering rond taalonderwijs aan vluchte-

lingen. Dat gesprek werd geleid door Maaike 

Hajer en gaf nog maar eens goed aan dat de 

toegepaste taalwetenschap een belangrijke 

bijdrage aan de samenleving kan leveren. En 

daar zullen wij zelf - in de grote verscheiden-

heid aan functies en beroepen die we uit-

oefenen - een pro-actieve rol in moeten 

spelen. Het bestuur van Anéla wil daarbij de 

verbindende en schakelende rol spelen die 

een vakvereniging past en hoort vanzelf-

sprekend ook graag van u hoe die rol het 

beste ingevuld kan worden.  

 

Tijdens deze studiedag werd zoals gebruike-

lijk de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Anéla is financieel zo gezond dat we kunnen 

investeren in het toegankelijker maken van 

de activiteiten van de vereniging, vooral 

voor onze jongere collega’s. Tijdens de ALV 

namen we afscheid van de bestuursleden 

Marjolein Deunk, Ed Elbers, Laurent Rasier 

en voorzitter Merel Keijzer. Zoals u weet 

waren Guusje Jol, Rasmus Steinkrauss en 

ikzelf al eerder toegetreden tot het bestuur 

en in dit Infobulletin stelt ons nieuwste 

bestuurslid Bert Le Bruyn zich aan u voor. 

http://www.anela.nl/
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 We zijn in de tussentijd al weer begonnen 

aan de voorbereiding van de activiteiten in 

2017: de Anéla/VIOT Juniorendag (noteert u 

13 april in uw agenda?), de Grote Taaldag 

(op 4 februari) en de voorjaarsstudiedag. De 

jury’s voor de dissertatieprijs en de scriptieprijs 

zijn samengesteld en de inzendingen voor 

beide prijzen zijn binnen. Het wordt weer 

een prachtig Anéla-jaar! 

 

Jos Swanenberg 

Subsidie voor evenementen van Anéla-leden! 

 

Tijdens de ALV op 1 juli is besloten om de 

subsidiemogelijkheden uit te breiden. Er is 

vanaf nu jaarlijks een budget van € 800,- 

beschikbaar voor evenementen die door 

leden worden georganiseerd. Aanvragen kan 

altijd; de maximale subsidie per evenement 

is € 200,-. 

 De financiën van Anéla verkeren de laat-

ste jaren in een gezonde staat. De subsidies 

zijn bedoeld om leden te ondersteunen bij de 

organisatie van evenementen zoals work-

shops of congressen. Verder zijn de subsi-

dies bedoeld om (het werkveld van) Anéla 

zichtbaarder te maken. Voorbeelden voor 

aanvragers uit de afgelopen jaren zijn AWIA 

en ABLA, maar ook evenementen met 

onderwerpen zoals gebarentaal, Romaanse 

talen of taal en sociale interactie. 

Heb je dus een idee voor een evenement 

dat inhoudelijk bij Anéla past, aarzel dan niet 

om subsidie van Anéla aan te vragen. De 

gesubsidieerde evenementen hoeven niet 

alleen voor Anéla-leden te zijn; wel moet de 

aanvrager lid van Anéla zijn. Stuur een be-

schrijving van het evenement en een eerste 

indicatie van je budget aan de penning-

meester van Anéla. Het bestuur beslist dan 

z.s.m. of de aanvraag gehonoreerd wordt, 

en tot welk bedrag. Ook voor 2016 is er nog 

geld beschikbaar. Het bestuur kijkt uit naar 

leuke voorstellen! 

 

Rasmus Steinkrauss

 

Maak kennis met Bert Le Bruyn 

 

Mijn naam is Bert Le Bruyn. 

Van huis uit ben ik Romanist 

(Frans/Spaans) en semanti-

cus maar ik heb een brede 

interesse, zowel qua talen 

als qua taalkundebranche. 

Ik werk aan de Universiteit 

Utrecht en ben actief binnen 

de bachelor Frans en de 

master Educatie. Daarnaast maak ik deel uit 

van het Meesterschapsteam Moderne 

Vreemde Talen dat zich inzet voor een ver-

sterking van het MVT-vakdidactisch onder-

zoek in Nederland. In mijn eigen onderzoek 

probeer ik een brug te slaan tussen theore-

tische taalkunde, tweedetaal-verwervings-

onderzoek en taaleducatie. Mijn inzet binnen 

Anéla en haar zuster-organisatie AVT past 

mooi in dit plaatje. 
 

Bert Le Bruyn 

  

mailto:r.g.a.steinkrauss@rug.nl
mailto:r.g.a.steinkrauss@rug.nl
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Taalonderwijs aan vluchtelingen: 

een (actieve) rol voor de taalwetenschapper? 

 

'In 'Van de voorzitter..' refereert Jos 

Swanenberg al aan de discussie over taal-

onderwijs aan vluchtelingen tijdens de 

studiedag. Een actueel thema dat aandacht 

verdient. Daarom zetten Maaike Hajer en 

Saskia Versloot de kernpunten uiteen voor 

de nieuwsbrief.' 

 

Een aantal lectoren die zich aan diverse Neder-

landse lerarenopleidingen bezighouden met 

onderzoek en onderwijs op het terrein van 

taal en taaldidactiek hebben zich in de herfst 

van 2015 verenigd in het LPTV (Lectoren-

initiatief Professionalisering Taalonderwijs 

Vluchtelingen). Inmiddels is de groep uitge-

breid met onderwijsprofessionals buiten de 

lerarenopleidingen en worden concrete acties 

ondernomen, waaronder het organiseren van 

een studie- en uitwisselingsdag met betrok-

ken opleiders en nascholers (5 juli Den 

Bosch en 23 september Utrecht). Binnen de 

groep werken diverse Anéla-leden, onder 

wie Saskia Versloot, Maaike Hajer en Karijn 

Helsloot. Zij gingen tijdens de Anéla voor-

jaarsstudiedag het gesprek aan met de aan-

wezigen over taalonderwijs aan vluchte-

lingen. Hieronder de hoofdpunten uit het 

gesprek.  

 

Handelingsverlegenheid 

Er lijkt een grote handelingsverlegenheid bij 

leraren en schoolleiders op zowel eerste 

opvanglocaties als reguliere scholen. Basis-

inzichten in tweede-taaldidactiek ontbreken, 

evenals kennis over en ervaring met be-

schikbare ondersteunende materialen en 

leermiddelen. Het aanbod aan nascholing is 

ondoorzichtig en kwaliteit is moeilijk te be-

palen. Er is vraag naar actieve inzet van ons 

als wetenschappers bij het in kaart brengen 

van relevante pedagogische-didactische ver-

nieuwingen Daarbij zijn de veranderde 

economische en culturele achtergronden 

belangrijk. Er is weinig wetenschappelijk 

onderbouwd les- en scholingsmateriaal, er 

wordt veel zelf gemaakt en nieuwe wielen 

worden uitgevonden. Materialen die gericht 

zijn op continuïteit in onderwijs binnen 

meerjarige opvangmodellen zijn moeilijk te 

vinden. 

Gebrek aan visie 

Er is een gebrek aan visie op meertaligheid 

in alle sectoren van het onderwijs, bijvoor-

beeld de benutting van aanwezige taal-

vaardigheid en functionele meertaligheid 

voor de verdere onderwijsloopbaan. Daarbij  

ontbreekt er een infrastructuur om aan deze 

tekortkomingen tegemoet te komen via struc-

turele oplossingen. Beslissingen over organi-

satie en inhoud van ondersteuningsmaat-

regelen zijn niet verankerd in beschikbare 

taalwetenschappelijke expertise. We con-

stateren dat dat tijd en aandacht op de op-

leiding voor NT2 sterk is teruggevallen; 

expertise is verloren gegaan, versnipperd 

geraakt en deels verouderd.  Ontsluiting van  

oude NT2 materialen en actualisering 

zouden wenselijk zijn, bij voorkeur met inzet 

van taalwetenschappers die deskundig zijn 

op dit gebied. 

 

Adviezen aan beleidsmakers 

Het Lectoreninitiatief bepleit  (o.a. bij de 

Vaste Kamercommissie Onderwijs en de 

Onderwijsraad): 

 

1. Benoem kwaliteitszorg en professionali-

sering van leraren inzake de opvang van 

vluchtelingen tot beleidsprioriteit en zet 

visieontwikkeling in gang voor korte en 

langere termijn. Beperk de visieontwikke-

ling niet tot de eerste opvang (gedurende 

twee jaar), maar houd de hele school-

loopbaan voor ogen. 

Verbind professionalisering aan een landelijk 

gedragen visie op realistische (herijkte)  

bekwaamheidseisen van reguliere leraren 

en specialisten. 

Bevorder systematische verzameling van 

goede praktijken en kaderontwikkeling. 

Leer uit internationale ervaringen in 

Europa en landen met een lange immi-

gratietraditie zoals Nieuw Zeeland, 

Australië, Canada en de V.S., waar meer-

jarige opvangmodellen zijn uitgewerkt. 

2. Zorg voor  efficiënte verspreiding van ken-

nis via een landelijk beschikbare bank 

met professionaliseringsmaterialen waar-

aan experts uit het hele land kunnen 

bijdragen. 
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3. Zet lerarenkwaliteit in meertalige en multi-

culturele settings ook na de eerste-

opvangfase hoog op de agenda van be-

leidsmakers, bestuurders en opleiders: 

initiële lerarenopleiding en professionali-

sering zijn nodig om onderwijsongelijk-

heid en segregatie te helpen voorkomen. 

4. Actieve betrokkenheid van taalweten-

schappers in aanvulling op onderwijskun-

digen en praktijkdeskundigen is nodig. In 

het verleden zijn goede ervaringen opge-

daan met zo’n denktank in de vorm van 

de Projectgroep NT2. 

 

Bij dit alles  gaat het niet alleen om vluchte-

lingenkinderen, maar ook andere nieuw-

komers.  

 

Uitkomst discussie 

Het gesprek tijdens de Studiedag leidde tot 

nieuwe contacten die aan de  gevraagde uit-

wisseling kunnen bijdragen. Aanwezigen 

vanuit het veld gaven aan dat er bij de 

landelijke beleidsmakers op dit gebied grote 

behoefte is aan meer kennis en praktijk-

ervaringen om gedegen beleid op te 

bouwen. Collega’s van AZC-scholen en regu-

liere scholen waar nieuwkomers les krijgen 

nodigden beleidsmakers en wetenschappers 

uit om in de praktijk te  komen kijken. 

 

Een mooie uitkomst van de discussie tijdens 

de Studiedag was bovendien dat diverse 

aanwezigen aanboden om aan het initiatief 

bij te dragen. Wie  dat ook wil of anderszins 

op de hoogte wil blijven van het werk van 

het Lectoreninitiatief kan zich melden bij 

maaike.hajer@hu.nl. 

 

Saskia Versloot en Maaike Hajer 

 

Verslag van het 13e AWIA symposium 

 

De 13e editie van het AWIA Symposium, de 

tweejaarlijkse bijeenkomst van de Anéla 

Werkgroep Interactieanalyse, vond op 29 en 

30 september plaats in Gent (België), in het 

statige gebouw van de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De 

organisatie was in handen van de universi-

teiten van Gent en Leuven. Als centrale 

thema was er dit keer gekozen voor Action 

formation. 

 

Naar goede gewoonte stond de eerste dag 

volledig in het teken van één centrale gast 

die een belangrijke positie inneemt in het 

domein van de interactieanalyse. Na Lorenza 

Mondada (2014), Elizabeth Stokoe (2012) 

en Geoffrey Raymond (2010), was het dit 

keer de beurt aan Jack Sidnell (University of 

Toronto), die op donderdagochtend de af-

trap gaf met een uitdagende lezing met de 

titel “Action in interaction is conduct under a 

description (and no more)”. Inspiratie put-

tend uit het werk van de Britse filosofe 

Elizabeth Anscombe argumenteerde Sidnell 

dat je de vraag wat een bepaalde vorm van 

interactiegedrag tot een “handeling” maakt 

enkel kan begrijpen door in detail te gaan 

kijken naar de lokale context. In de 

namiddag begeleidde Sidnell een workshop 

rond herstelinitiaties door middel van What 

do you mean? De eerste dag werd afgesloten 

met een gezellig dinertje in een leuke Gentse 

bistro. 

 

Op vrijdag was het de beurt aan AWIA-leden 

en andere sprekers om, vertrekkend vanuit 

hun eigen onderzoekspraktijk, hun visie te 

geven op het thema actieformatie. In deze 

individuele bijdragen kwamen de meest uit-

eenlopende interactionele settings aan bod: 

politieverhoren, consultaties in de palliatieve 

zorg, bordspelen, kapsalons, chirurgische in-

grepen, pleegzorg, om er maar enkele te 

noemen. 

Opvallend was verder dat er deze editie 

talrijke buitenlandse sprekers kwamen op-

dagen, met onder meer een sterke delegatie 

uit Loughborough. Omwille van het grote 

aantal deelnemers werd er voor de eerste 

keer een postersessie ingelast. 

 

Op vrijdagavond om zes uur werd de tweede 

dag afgesloten, en vertrok iedereen moe 

maar tevreden huiswaarts. 

  

mailto:maaike.hajer@hu.nl
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Migratie en taal: maatschappelijke relevantie 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer van 

alles gebeurd op het gebied van taalonder-

wijs aan vluchtelingen. Daarbij hebben de 

leden van Anéla zeker niet stil gezeten. 

Vanwege de vele initiatieven en de beperkte 

ruimte kunnen we er maar een paar noemen 

in deze nieuwsbrief.  

 

Op 5 juli heeft de studiedag van het Lec-

toreninitiatief Professionalisering Taalonder-

wijs Vluchtelingenkinderenplaats gevonden 

in ’s-Hertogenbosch. Initiatiefnemers waren 

o.a. Maaike Hajer (HU), Anne Kerkhoff 

(Fontys), Saskia Versloot (Marant) en Karijn 

Helsloot (Windesheim) in samenwerking met 

vele collega's uit pabo's en tweede-

graadsopleidingen en onderzoek (o.a. Jan 

Berenst en Alex Riemersma (NHL), Vital 

Hanssen (Fontys), Emmanuelle Le Pichon-

Vorstman (UU)) en met financiële steun van 

de Taalunie. Er namen ruim 100 personen 

deel, afkomstig uit diverse sectoren van het 

onderwijsveld – van OCW tot en met leraren-

opleidingen en scholen, POraad (sector-

organisatie voor besturen uit het primair 

onderwijs), VOraad (Vereniging van scholen 

in het voortgezet onderwijs), OCW, Inspectie 

voor het onderwijs, LOPON. Het doel was om 

te inventariseren wat er op dit moment aan 

opleidings- en ondersteuningsaanbod is, en 

te verkennen waar verbetermogelijkheden 

zitten. Er is een verslag beschikbaar, op te 

vragen bij Maaike Hajer. 

 

Verder heeft op 6 oktober heeft bij NRO 

(Nationaal Regieorgaan Onderwijsonder-

zoek) een verkenning plaatsgevonden van 

onderwijs aan vluchtelingen vanuit onder-

zoeksperspectief. Voor de behoefte aan 

nader onderzoek naar onderwijs aan 

vluchtelingen worden drie aspecten belicht 

door respectievelijk Folkert Kuiken, 

Emmanuelle Le Pichon en Maaike Hajer: 

- het onderwijs in Nederlands als Tweede 

Taal;  

- de instroom en doorstroom in het Neder-

landse onderwijssysteem; 

- governance-vraagstukken rond de op-

vang van vluchtelingen in het onderwijs. 

Alle aanwezigen noemden het belang van de 

instelling van een taskforce specifiek gericht 

op wetenschappelijk onderzoek naar deze 

thema’s.  

  

Intussen heeft NWO een nieuw call gepubli-

ceerd ‘Tel mee met taal’ met als doelen lees-

bevordering en voorkomen en bestrijden van 

laaggeletterdheid (in aanvulling op het ini-

tiële onderwijs). Thema’s binnen deze call 

zijn: 1) doelgroepen- en behoefteanalyse, 2) 

leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren 

en 3) succesvolle interventies en deskundig-

heidsbevordering van professionals en vrij-

willigers.  

(http://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/tel-mee-

met-taal/tel-mee-met-taal.html).  

 

Emmanuelle Le Pichon 

 

DuJAL… Stand van zaken 

 

Nummer 5:2 ligt momenteel bij Benjamins, 

en nummer 6:1 wordt gereviewd. Er stro-

men gestaag nieuwe artikelen binnen, waar 

we natuurlijk heel blij mee zijn. We roepen 

onze leden op om bijdragen te leveren, en 

anderen aan te sporen om bij DuJAL een 

publicatie te verzorgen.  

Het was verrassend  om te zien dat DuJAL 

genoemd werd in een krantenartikel van de 

Volkskrant, mooie brug tussen onderzoek en 

praktijk 

De redactie van DuJAL houdt zich aanbe-

volen voor boeken die gereviewd kunnen 

worden; mocht iemand interesse hebben om 

een boek te reviewen, meld je a.u.b. aan. Er 

verschijnen zoveel interessante boeken die 

we graag via ons blad willen delen met alle 

leden.  

 

Petra Poelmans en 

Beppie van den Bogaerde

 

 

mailto:maaike.hajer@hu.nl
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/tel-mee-met-taal/tel-mee-met-taal.html
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/tel-mee-met-taal/tel-mee-met-taal.html
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/tel-mee-met-taal/tel-mee-met-taal.html
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/perfect-engels-op-de-universiteit-who-cares~a4386638/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/perfect-engels-op-de-universiteit-who-cares~a4386638/
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Uw activiteit in de nieuwsbrief? 

 

Toegepaste taalwetenschappers doen naast 

onderzoek allerlei activiteiten die maat-

schappelijk relevant zijn: les geven, trainen, 

valoriseren, cursussen en symposia organi-

seren. In de nieuwsbrief geven we daar 

graag bekendheid aan. Het mes snijdt van 

twee kanten. Uw vakgenoten en Anélaleden 

van andere disciplines blijven op de hoogte 

van ontwikkelingen en activiteiten, en 

worden wellicht geïnspireerd. Voor u kan de 

nieuwsbrief net weer meer publiciteit gene-

reren voor uw valorisatie-activiteit, confe-

rentie, cursus of opiniestuk. 

De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit 

en heeft een bereik van zo’n 200 leden. 

Kortom: we zien graag berichten over uw 

evenement of activiteit tegemoet! Vragen en 

suggesties zijn natuurlijk altijd welkom: 

Guusje Jol. 

 

 

Calls en aankondigingen 

 

Organiseert u zelf binnenkort een confe-

rentie of workshop of weet u van een rele-

vante conferentie of workshop, laat het ons 

weten (webmaster@anela.nl). 

Zie ook: www.anela.nl/nieuws/aankondigingen.  

 

ANÉLA-ACTIVITEITEN 

 

Call for Papers: De Grote Taaldag (AVT, 

Anéla en LOT) 

Datum: 4 februari 2017 

Plaats: Utrecht 

Deadline abstracts: 9 december 2016 

Deadline aanmelding: 13 januari 2017 

Website: http://www.hum.leidenuniv.nl/on

derzoek/avt/activiteiten/call-for-papers-

grote-taaldag-2017.html 

 

Anéla/VIOT Juniorendag 

13 april 2017, Utrecht  

 

ANDERE AANKONDIGINGEN/CALLS 

 

Call for Papers: ELF and Changing 

English - 10th Anniversary Conference of 

English as a Lingua Franca 

Datum: 11-12 June 2017 

Plaats: Helsinki, Finland 

Indienen van abstracts: 1 December 2016 

Website: http://www.helsinki.fi/elf10/2017/ 

Contact: info@elf10.org   

 

Call for Papers: International 

Association for Dialogue Analysis 

(IADA) Conference - Dialogue, interaction 

and culture: Multidisciplinary perspectives 

on language use in everyday life 

Datum: 11-14 October 2017 

Plaats: Bologna, Italy  

Indienen van abstracts: 30 November 2016 

Conference website: 

https://eventi.unibo.it/international-

conference-iada-bologna2017  

Contact: info.iadaconference2017@unibo.it  

 

Call for Papers "Emotion and Affect in 

Language Learning and Teaching"  

Datum: 5-7 July 2017 

Plaats: Louvain-la-Neuve (B) 

Indienen van abstracts: 15 December 2016 

Website:http://sites.uclouvain.be/emotissage/ 

 

Call for chapter proposals: Immigrants, 

Refugees, Asylum-Seekers, and 

Forensic Linguistics 

The Germanic Society for Forensic 

Linguistics (GSFL) is issuing its first call for 

original chapters for a forthcoming book on: 

Immigrants, Refugees, Asylum-Seekers, 

and Forensic Linguistics 

Website: 

https://vernonpress.com/proposal?id=12&u

id=be134f67a7ff951dc650ebb2fd0aec87 

Proposals Book Chapters: 15 February 2017 

Contact: mavi.yaz@web.de 

 

Colloquium Taal & Tongval 2016 - 

Vernacular Vitalities: old-school dialects, 

contemporary koines and new urban speech 

styles 

Datum: 25 November 2016 

Plaats: Royal Academy for Dutch Language 

and Literature (KANTL) in Ghent (B) 

Website: 

www.vtc.ugent.be/taalentongval2016 

Contact: taalentongval2016@gmail.com  

mailto:g.jol@let.ru.nl
mailto:webmaster@anela.nl
http://www.anela.nl/nieuws/aankondigingen
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/activiteiten/call-for-papers-grote-taaldag-2017.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/activiteiten/call-for-papers-grote-taaldag-2017.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/activiteiten/call-for-papers-grote-taaldag-2017.html
http://www.helsinki.fi/elf10/2017/
mailto:info@elf10.org
https://eventi.unibo.it/international-conference-iada-bologna2017
https://eventi.unibo.it/international-conference-iada-bologna2017
mailto:info.iadaconference2017@unibo.it
http://sites.uclouvain.be/emotissage/
https://vernonpress.com/proposal?id=12&uid=be134f67a7ff951dc650ebb2fd0aec87
https://vernonpress.com/proposal?id=12&uid=be134f67a7ff951dc650ebb2fd0aec87
https://email.campus.uvt.nl/owa/redir.aspx?C=VlrlY4PgATeo56uw8xUopyg5cjPCQCFZOlmoYX7ojT3pIlcMAtfTCA..&URL=mailto%3amavi.yaz%40web.de
http://www.vtc.ugent.be/taalentongval2016
https://email.campus.uvt.nl/owa/redir.aspx?C=EWg1gvoh-xdPsiOynAwF4o1mfvD3Fs-HXjJZMTDnBrkbP2pkANfTCA..&URL=http%3a%2f%2fdev.org%2fnull
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Aankondiging: Metadiscourse Across 

Genres Conference 2017 

Datum: 30 maart-1 april 2017 

Plaats: METU Northern Cyprus Campus, 

Cyprus 

Website: 

www.metadiscourseacrossgenres.com 

Contact: 

mag2017@metadiscourseacrossgenres.com 

 

Aankondiging: Updated 

‘Recommendations of Good Practice in 

Applied Linguistics’ van de British 

Association for Applied Linguistics 

Resource for ethics, methods etc in Applied 

Linguistics. Accessible via: 

http://www.baal.org.uk/public_docs.html 

under the heading ‘Good Practice Guide 

2016’. 

 

Aankondiging: 3e Thinking, Doing 

Learning (TLD) conferentie 

Datum: 19-21 april 2017 

Plaats: Ludwig-Maximilians-Universität 

München (D) 

Website: http://www.tdl2017.daf.uni-

muenchen.de/tdl3/index.html 

contact: tdl2017@lmu.de 

 

Aankondiging: XVII AITLA 

(Associazione Italiana di Linguistica 

Applicata)  International Conference: 

Using second languages 

Datum: 23-25 februari 2017  

Plaats: Napels 

Website: http://www.aitla.it/eventi/altri-

eventi/xvii-congresso-internazionale-aitla-

call-for-papers/ 

Contact: info@aitla.it 

 

Call for papers Arab Journal of Applied 

Linguistics (AJAL) ‘Language Assessment 

in the Middle East and North Africa.’ 

Guest editor: Atta Gebril 

(agebril@aucegipt.edu ) 

Deadline abstract (150 words): 30 

november 2016; deadline paper 30 mei 

2017 (6000-7000 woorden, excl 

referenties) 

Website: www.arjals.com 

 

New: Journal of Language and 

Discrimination. 

Website: 

https://journals.equinoxpub.com/index.php

/JLD/index 

 

Call for Chapters: a conceptual 

framework for understanding and 

analyzing translanguaging in everyday 

practice 

Submissions: abstract en korte bio (max 

300 woorden; vermeld naam/namen van de 

auteur(s), institutionele affiliation, 

contactgegevens, theoretische oriëntatie 

(incl. literatuur), methodologie, 

belangrijkste resultaat en conclusie)  

data: abstract 15 December 2016; 

notification of acceptance: 15 January 

2017; first drafts of accepted papers 

(around 6000 words): 01 July 2017; Final 

papers deadline 01 September 2017  

contact: gerardo.mazzaferro@unito.it 

 
Call for papers: Etmaal van de 

Communicatiewetenschap 2017 

Innovative Methods in Communication 

Research 

deadline voor abstracts: 13 november 2016, 
23u59 
datum: 26-27 januari 2017 
locatie: Tilburg 
Website: https://etmaal2017.nl/ 
contact: etmaal2017@uvt.nl 
 
CfP extended deadline: International 

Conference Subsidia 2017: Tools and 

Resources for Speech Sciences  

nieuwe deadline 30 november 2017 

datum conferentie: 21-23 juni 2017 

locatie: Málaga (Costa del Sol, Spain) 

(University of Málaga) 

Website at www.subsidiamalaga2017.com 

Contact (Conference Organization) 

subsidiamalaga2017@seatra.es  

Contact (Academic issue)s: 

subsidiaspeech@gmail.com. 

 

Media Literacy in Foreign Language 

Education: Digital and Multimodal 

Perspectives: epistemological and critical 

challenges involved in working with (digital) 

media in EFL/ESL/foreign language 

education 

datum: maart 2017 

plaats: München (Ludwig-Maximilians-

Universität) 

Website: www.lmu.de/medialiteracy 

Contact: medialiteracy@lmu.de  

 

  

http://www.metadiscourseacrossgenres.com/
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=DTjUGfDfsH1uQKXZkSOTERYmQlVcKzCP_VWieC8GjopreCuUAPjTCA..&URL=mailto%3amag2017%40metadiscourseacrossgenres.com
http://www.baal.org.uk/public_docs.html
http://www.tdl2017.daf.uni-muenchen.de/tdl3/index.html
http://www.tdl2017.daf.uni-muenchen.de/tdl3/index.html
mailto:tdl2017@lmu.de
http://www.aitla.it/eventi/altri-eventi/xvii-congresso-internazionale-aitla-call-for-papers/
http://www.aitla.it/eventi/altri-eventi/xvii-congresso-internazionale-aitla-call-for-papers/
http://www.aitla.it/eventi/altri-eventi/xvii-congresso-internazionale-aitla-call-for-papers/
mailto:agebril@aucegipt.edu
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=gE6nBLTcVedbFGZmaGrG9tQU7fBisTyl32CyVtoeOJOEIfD4XfvTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.arjals.com
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=lHmrzdkcNedBwskB_3BbbcdxTMa3--0dw--Xb9soCNYMQFj-YfvTCA..&URL=https%3a%2f%2fjournals.equinoxpub.com%2findex.php%2fJLD%2findex
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=lHmrzdkcNedBwskB_3BbbcdxTMa3--0dw--Xb9soCNYMQFj-YfvTCA..&URL=https%3a%2f%2fjournals.equinoxpub.com%2findex.php%2fJLD%2findex
mailto:etmaal2017@uvt.nl
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=SCic36FY1ElSGTI-Ydq6lTXbQErbmCopBB-KFBBJ7qNIzh5GYvvTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.subsidiamalaga2017.com
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=KtmSiVhMjZeN2P1sVND6rw1uJRacLokbpqdoT_LabyxIzh5GYvvTCA..&URL=mailto%3asubsidiamalaga2017%40seatra.es
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=I6xUq7EVXOgzbM1SstVfKvO37dID-rOL_FMAe_dPRSZIzh5GYvvTCA..&URL=mailto%3asubsidiaspeech%40gmail.com
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=Hjv__3la3QkGVHkoGgDW5ib_MkyeGhqSFphQiqsa-xRg1hP5XfvTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.lmu.de%2fmedialiteracy
https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=Y0e0Mr35BXwl3gBBlgmuQbjhrdjxCIQR_SX6rKT8bBJg1hP5XfvTCA..&URL=mailto%3amedialiteracy%40lmu.de
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Voor alle info: zie de website 

 

Op www.anela.nl kunt u dit infobulletin nog 

eens teruglezen en kunt ook de meest up-

to-date informatie over onze activiteiten, 

congresaankondigingen, en andere zaken 

terugvinden.  

 

Colofon 

 

Adressen Anéla-bestuur 

 

Merel Keijzer / Jos Swanenberg (voorzitter)  

A.P.C.Swanenberg@uvt.nl 

 

Emmanuelle le Pichon (secretaris) 

e.m.m.lePichon@uu.nl 

 

Rasmus Steinkrauss (penningmeester) 

r.g.a.steinkrauss@rug.nl 

 

Nivja de Jong (webmaster) 

n.dejong@uu.nl 

 

Beppie van den Bogaerde 

beppievandenbogaerde@hu.nl  

 

 

 

 

 

 

Tom Koole 

tom.koole@rug.nl 

 

Guusje Jol 

g.jol@let.ru.nl 

 

Bert Le Bruyn 

B.S.W.LeBruyn@uu.nl 

 

Secretariële ondersteuning: 

Anneke Smits 

Anela-admin@uvt.nl  

 

Kopij infobulletin 

Heeft u kopij voor het infobulletin: stuurt u 

dit dan op naar Anneke Smits: anela-

admin@uvt.nl. 
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mailto:B.S.W.LeBruyn@uu.nl
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