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Van de voorzitter 

 

Zo net voor de zomervakantie kan ik als voor-

zitter van onze vereniging met veel trots en 

tevredenheid terugkijken op de afgelopen 

maanden. De Anéla-conferentie van 1 en 2 

juni was, vond ik, zeer succesvol. De bijeen-

komst was zeer goed georganiseerd (hulde 

aan het organiserend comité!), de locatie fan-

tastisch (onze tweede keer in Egmond 

smaakt naar meer) en het aantal deelnemers 

was zeker voldoende (maar er kunnen er nog 

meer bij). Tijdens de conferentie vond ook de 

laatste ALV van Tom Koole plaats die zes jaar 

de Juniorendag gecoördineerd heeft. Waar-

voor ook via deze weg nog eens veel dank! 

 

We mochten, meer dan anders, behoorlijk 

wat buitenlandse gasten verwelkomen dank-

zij de AILA Executive Board (EB) meeting en 

EB/International Committee (EBIC) meeting 

op 3 en 4 juni, in Groningen. Een mooie kans 

die met beide handen aangepakt is. Ik ben 

ook bij de EBIC meeting aanwezig geweest 

en heb toen de plaats van handeling van het 

AILA World Congress (Groningen 2020) be-

wonderd. Dat belooft wat! 

 

In de tussentijd is ook onze Juniorendag, 20 

april in Tilburg, gepasseerd en daar werd de 

scriptieprijs uitgereikt. We organiseren deze 

dag en prijs samen met VIOT (Vereniging 

Interuniversitair Overleg Taalbeheersing). 

We zijn in gesprek met VIOT over onze 

samenwerking en dat verloopt heel goed.  

 

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer bij-

dragen van Frans Hiddink en Sirkku Lesonen 

over toegepaste taalwetenschap in de prak-

tijk en promotieonderzoek. Ook opent een 

http://www.anela.nl/
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oude bekende, Emanuelle le Pichon, een 

reeks stukjes over toegepaste taalweten-

schap over de grens. Ook wordt aandacht be-

steed aan het overlijden van Anne-Mieke 

Janssen-van Dieten. 

 

 

Nadere informatie vindt u in deze nieuwsbrief 

en op onze website www.anela.nl  

 

Namens het bestuur wens ik u alvast een 

heerlijke zomer toe! 

Jos Swanenberg 

 

Uit de praktijk: Frans Hiddink 

Onderzoekend leren bij kleuters 

 

In deze rubriek vertellen wetenschappers over hoe 

zij de link tussen taalwetenschap en de praktijk 

leggen. Dit keer vertelt Frans Hiddink over zijn 

onderzoek naar de rol van peerinteractie in de 

kleuterklas. Frans Hiddink studeerde Orthopeda-

gogie en Ontwikkelings- en Leerpsychologie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

 

 
 

Mijn naam is Frans Hiddink en ik ben docent/onder-

zoeker op de pabo en bij het Lectoraat Taalgebruik 

& Leren op de NHL Stenden Hogeschool. Als pabo-

docent ben ik al jaren erg geïnteresseerd in de rol 

van interactie bij het leren. Toch leer ik pas dankzij 

het onderzoekswerk in het Lectoraat Taalgebruik & 

Leren van Jan Berenst hoe je interactie in de klas 

gedetailleerd kunt analyseren. 

 

Praktijkgericht promotieonderzoek 

Momenteel ben ik druk doende mijn promotie-

onderzoek af te ronden. Onderwerp van het onderzoek 

zijn de manieren waarop kleuters in de klas samen 

problemen oplossen en hoe de gesprekken met de 

interveniërende leerkrachten verlopen. Deze ge-

sprekken vinden plaats in vormen van onderzoe-

kend leren, waarbij leerlingen vanuit hun eigen inte-

resse en vragen relevante onderwerpen verkennen.  

 

De data voor mijn beschrijvende onderzoek zijn ver-

zameld in een meerjarig praktijkgericht onderzoek 

naar de condities in de klas die maken dat 

samenwerking profijtelijk is voor taal- en denk-

ontwikkeling, Dit onderzoek volgt de methodiek van 

Educational Design Research (EDR). Leerkrachten 

op zeven Friese basisscholen hebben vijf les-

programma’s voor onderzoekend leren in de eigen 

klas uitgevoerd. Gedurende elk van die vijf les-

programma’s hebben we samen met docenten 

video-opnames gemaakt van activiteiten binnen 

zo’n programma waarin kinderen in hun groepje of 

in de gehele klas onderwerpen bespraken met 

elkaar en/of met de leerkracht. 

 

De data in de eigen klassen werden vervolgens ook 

samen met de betreffende leerkrachten geanaly-

seerd. Op basis van die analyse bespraken we di-

dactische aanpassingen voor een volgend les-

programma in elke klas. Op deze manier ver-

zamelden we niet alleen data voor ons onderzoek, 

ook konden we veel beter aansluiten bij de praktijk 

van elke leerkracht. 

 

Koppeling met de onderwijspraktijk 

Omdat het onderzoek bij een hbo-instelling plaats-

vindt, proberen we steeds een duidelijke link tussen 

onderzoek en praktijk te leggen. Die link is in dit 

onderzoek nadrukkelijk aanwezig door de methodo-

logie, waarin leerkrachten een nadrukkelijke rol 

hebben in de onderzoekscycli.  

 

Daarnaast is het als pabo-docent ook makkelijk de 

onderzoeksbevindingen binnen ons Lectoraat direct 

te integreren in het onderwijs, zoals in vakken als 

‘communiceren’ en ‘activerend leren.’ Dankzij een 

Comenius-subsidie heb ik komend jaar tijd om het 

http://www.anela.nl/
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eerstgenoemde vak met collega’s opnieuw vorm te 

geven, waarbij we studenten ondersteunen hun 

eigen gesprekspraktijk systematisch te analyseren 

om zo hun eigen gespreksvaardigheid te bevor-

deren. Bovendien hebben we binnen het Lectoraat 

een minor van 30ec ontwikkeld waarin ik studenten 

mag begeleiden in voor hun praktijkgericht onder-

zoek. Hierdoor wordt me eens te meer het nut van 

beschrijvend interactioneel onderzoek voor (toe-

komstig) leerkrachten duidelijk. 

 

Mede door de mogelijkheid onderzoek te verbinden 

met het onderwijs op de pabo, is dit onderzoek zo 

prachtig. Tegelijkertijd heb ik weleens moeite om 

deze zaken te scheiden in het schriftelijk 

rapporteren, en om te blijven focussen op mijn 

onderzoeksvraag. Ik leg vaak tig verbanden of 

komen er veel nieuwe vragen op die op dat moment 

voor het onderzoek niet altijd ter zake doende zijn, 

maar voor de praktijk van studenten of een 

leerkracht wel. 

 

PhD research in the spotlights: Sirkku Lesonen 

 

This section is dedicated to PhD candidates 

explaining their research. In this edition of 

the newsletter, Sirkku Lesonen writes about 

her research into Finnish as a second 

language at the University of Groningen, and 

the University of Jyväskylä, Finland. 

 

Expressing liking in a second language 

When learning a new language, means to ex-

press ideas in this new language are initially 

quite limited. However, even with such 

limited language skills, there may be a need 

to convey meanings in social interaction 

immediately. What do such beginners do? As 

the data of my PhD research show, beginners 

of Finnish as an L2 often evaluate things and 

events, expressing whether they like or 

dislike something even though their language 

skills limit the ways to express their ideas:  

 

Hän voi puhua bangla hyvä ja suomea 

(break) ei hyvä, mutta, mmm hyvä. 

’She can speak bangla good and finnish 

(break), no good, but, mmm good.’  

 

Longitudinal investigation into second 

language development 

My PhD study concerns these kinds of evalu-

ative expressions of adult Finnish L2 learners. 

We aim to investigate how four learners 

express evaluations and how these expres-

sions develop over time. The study is longi-

tudinal and the data are collected weekly 

over a period of nine months. Densely col-

lected longitudinal data, which we analyze 

both quantitatively and qualitative, will give 

us new insights into L2 development. 

 

New research finding: competition in 

learner language 

We have already found that the learners 

mainly use two linguistic means to express 

evaluations: verbal and adjectival construc-

tions. What is interesting is that these two 

types show a competitive relationship with 

each other at certain periods of development. 

We explain the nature of a competitive 

relationship in learner language in this short 

popularized video of our research results.  

https://youtu.be/TVz-X13man8
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Starting with fixed or flexible 

expressions? 

Another finding is that initially, learners seem 

to rely both on lexically fixed and more 

flexible constructions when expressing 

evaluations. This finding is also somewhat sur-

prising because other studies have shown 

that learners tend to use fixed expressions at 

the beginning of the learning process. 

Therefore this question will be investigated 

further during the last two years of my PhD 

process.  

Collaborative PhD project 

This study is conducted in a collaboration 

between two universities: University of 

Groningen, and the University of Jyväskylä, 

Finland. My supervisors are Marjolijn 

Verspoor and Rasmus Steinkrauss from the 

University of Groningen and Minna Suni from 

the University of Jyväskylä.  

 

Sirkku Lesonen 

 

 

Applied Linguistics across Borders: 

Emmanuelle le Pichon

 

Applied Linguistics is an international 

endeavor: Dutch scholars go elsewhere and 

we welcome scholars from abroad in the 

Netherlands. In this section, scholars report 

their impressions about such exchange.  

Many readers of the news letter probably 

know the scholar to open these series: 

Emmanuelle le Pichon. She was an officer in 

the Anéla executive committee until last 

year. She moved to Toronto with her family 

to take up a job at the University of Toronto. 

 

The board of Anéla has 

asked me to share my 

impressions after a year 

at the Ontario Institute for 

Studies in Education 

(OISE) at the University of 

Toronto. OISE has made 

quite a name in the field 

of Applied Linguistics, in 

part through the important contributions of 

researchers such as Jim Cummins and Nina 

Spada. I have to admit that I felt somewhat 

intimidated when I set foot for the first time 

in this department and discovered their 

names on the doors of offices in the same 

hallway as where I was to set up camp. 

 

New discoveries 

We moved to Toronto last summer with our 

four children. Like all major changes in life, it 

was disturbing, or to put it more positively: it 

was quite the adventure. In particular, it was 

not easy to leave behind the comfortable 

certainties of the life we had built. However, 

taking this leap of faith opened up a new 

horizon and has allowed us to discover a few 

things – some of which I would like to share 

with you. 

 

 
 

First-hand experience 

As some of you may know, most of my recent 

research has focused on the subject of new-

comer minors. Consequently, I have read, 

written and presented quite extensively on 

this topic. Interestingly, our move to Canada 

has allowed me to experience in real life 

certain aspects of this theoretical knowledge. 

It turns out that nothing compares to being a 

newcomer yourself – and having children who 

suddenly are newcomers – to deepen your 

understanding of this issue. In particular, I 

have felt the desire to see my own children 

recognized and treated according to their 

many talents rather than depending on what 

they lack, such as, for instance, the academic 

mastery of the target language of the school. 

I witnessed the disadvantage of not mas-

tering the language at the same level as your 

classroom peers, even though our children 
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had the advantage of several years of 

bilingual (Dutch/English) education in the 

Netherlands.  

 

 
 

The local norm 

One question that struck me was asked by 

the high school principal where we signed up 

our sons (15 and 16 years old): "Your 

children speak French but can they write in 

that language?” At that moment I realized 

how difficult it is to accurately answer that 

question. In my mind, it was neither yes nor 

no, but  rather somewhere on a continuum 

dependent on the local norms and expecta-

tions. But how was I to know what the local 

norm consisted of? Both our sons speak (and 

read) fluently in French. They can write too 

but make probably more mistakes than their 

counterparts who grew up in a French-

speaking school environment. The impor-

tance for parents to understand the local 

(school) linguistic norms and expectations is 

not something explicitly discussed in the 

literature, but it now seems to me another 

crucial question in the issue of newly arrived 

minors. 

 

Community schools 

The research that I presented at the Anéla 

conference in Egmond aan Zee showed that 

the parents' own assessments of their chi-

ldren's grade level - provided that we ask 

them the right questions - are to be taken 

                                                           
1 “First nations” is the term that has officially replaced 
the term “indigenous”.  

seriously and may contribute in a relevant 

way to our understanding of the child’s 

academic level and potential upon arrival in a 

new country. 

 

In Toronto, as a general rule, the child enters 

the class that corresponds to his/her age, and 

during the first months of schooling. Sub-

sequently, a formative evaluation establishes 

his/her learning abilities and his/her needs in 

terms of support in the language of the 

school in particular. In this regard, it is 

interesting to note that community schools 

are officially encouraged by the government. 

These schools are often constituted around a 

religion and in many cases use minority 

languages thereby greatly facilitating the 

academic formation in the home languages of 

many newcomer students.  

 

My working environment 

OISE is a graduate school for teachers. Our 

students are all qualified teachers, wishing to 

deepen their theoretical knowledge with a 

strong orientation towards educational re-

search. Classes are attended by master's and 

PhD students. 

One of the interesting side-effects of this set-

up is that we work hand in hand with teachers 

and schools at all levels, primary, secondary 

and post-secondary in urban as well as pro-

vincial areas. For instance, this collaboration 

has given me the opportunity to visit two 

reservations and, in particular, to become 

more familiar with the schooling system of 

first nations’1 children. However, to get 

there, I had to take two planes and then to 

drive for several hours. In the second plane, 



6 
 

I was almost alone with the pilot, the cabin 

attendant and my student! It is difficult to 

imagine the vastness of Canada. The 

immensity of the territory constitutes a huge 

challenge on many domains, including the 

education system.  

 

Inclusion of Syrian families 

In terms of research, I have been lucky to 

receive a research grant from the Canadian 

government for the inclusion of Syrian fami-

lies in Canadian society. This grant allows me 

to work in close collaboration with Antoinette 

Gagné and a nice team of students. I hope to 

be able to tell you more about the results at 

the next AILA conference in Groningen in 

2020. I'll be there! In the meantime, I also 

hope to be able to create more exchanges 

between Toronto and The Netherlands.   

 

 
 

VLNR: Ellen-Petra Kester (UU), Anastassia Zabrodskaja 

(Universiteit van Talinn, Estland) en Emmanuelle 

 

I already had the pleasure of several visits. 

Those who have not yet decided to cross the 

pond… I'm waiting for you! 

 

Emmanuelle le Pichon

In Memoriam – Anne-Mieke Janssen-van Dieten 

 

Op 11 april 2018 overleed, op 75-jarige 

leeftijd, Anéla-lid dr. Anne-Mieke Janssen-

van Dieten, in de rouwadvertentie kort maar 

krachtig “NT2-er” genoemd. Verbonden aan 

het toenmalig Instituut voor Toegepaste 

Taalwetenschap aan de Katholieke Universi-

teit Nijmegen, zette Anne-Mieke zich meer 

dan veertig jaar in voor de ontwikkeling 

van goed NT2-onderwijs. Zij deed dat op be-

vlogen en deskundige wijze en vanuit grote 

betrokkenheid bij de mensen die van dat 

onderwijs afhankelijk zijn. In 1991 kreeg 

Anne-Mieke van de toenmalige minister van 

Onderwijs, Jo Ritzen, de opdracht om vanaf 

juni 1992 twee Staatsexamens Nederlands 

als tweede taal (programma I en II) in te 

richten. Voor haar grote verdiensten werd 

haar, toen zij het voorzitterschap van de 

Staatsexamencommissie in 1999 overdroeg 

aan haar opvolger het ridderschap in de Orde 

van Oranje-Nassau verleend. Gepromoveerd 

op een proefschrift over "een empirisch 

onderzoek naar zelfbeoordeling bij volwassen 

leerders van het Nederlands" (Katholieke 

                                                           
2 Van Els, T., Bongaerts, T., Extra, G., Van Os, C., & 
Janssen-Van Dieten, A-M. (1984). Applied linguistics 
and the learning and teaching of foreign languages. 

Universiteit Nijmegen, 1992), schreef Anne-

Mieke vele artikelen, rapporten en nota’s, 

waaronder het hoofdstuk Language Testing, 

in een handboek dat jarenlang wereldwijd als 

standaard gold2.  

 

Anne-Mieke was initiator en voorzitter van de 

werkgroep NT2 van de Anéla. Zij ontbrak 

nooit op de talloze studiedagen, Anéla-

juniorendagen, en conferenties op het gebied 

van NT2 in de periode 1970 tot 2005. Na haar 

pensionering is zij actief gebleven binnen de 

Beroepsvereniging NT2 en van haar hand is 

het Competentieprofiel NT2-docent.  

 

Op de website halen zeven “toegepaste-taal-

wetenschappers” herinneringen aan Anne-

Mieke op. De bijdragen zijn geschreven in 

juni 2018. 

 

Jan Hulstijn 

  

London: Edward Arnold. First edition published in 1977 
by Wolters-Noordhoff bv, Groningen, under the title 
Handboek voor de Toegepaste Taalkunde. 

http://anela.nl/2018/04/18/in-memoriam-anne-mieke-janssen-van-dieten/
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Curriculum.nu - update

 

Curriculum.nu is aan de tweede ontwikkel-

fase aangekomen en op 5 juni is de bijbehoren-

de feedbackloop van start gegaan. Naast 

aangepaste visieteksten zijn er nu ook de 

eerste versies van de grote opdrachten die de 

ontwikkelteams moesten formuleren. Op ter-

mijn zullen deze opgaan in bouwstenen en 

eindtermen die worden gepresenteerd aan de 

Tweede Kamer. Ondertussen is ook vast-

gesteld dat de vierde en laatste ontwikkel-

sessie alsnog gevolgd zal worden door een 

feedbackloop en dat de slotbijeenkomst niet 

zal plaatsvinden in januari maar in april 

2019. 

 
 

Op woensdag 13 juni organiseerde het 

Meesterschapsteam MVT in samenwerking 

met Anéla, Levende Talen, het Expertise-

centrum MVT en AVT de tweede editie van 

MVT meets Curriculum.nu, een bijeenkomst 

waarin het MVT veld rechtstreeks in discussie 

gaat met de ontwikkelgroep Engels/MVT. 

Hierbij waren aardig wat Anéla-collega’s aan-

wezig. Na een korte inleiding van de stand 

van zaken (zie ook de website), en heel 

enthousiaste pitches over gebarentaal, TPRS 

en meertaligheid werd er in drie groepen 

gediscussieerd over een aantal thema’s (de 

plaats van gebarentaal, de plaats van het con-

cept lingua franca en de noodzaak van 

samenwerking tussen talensecties). Vervol-

gens werd plenair gerapporteerd vanuit de 

drie groepen. Er is veel bedacht en gezegd 

dat de ontwikkelgroep mee zal nemen in hun 

overwegingen om tot een goed advies te 

komen. 

Voorzitter Judith Richters van Levende 

talen deelde de net verschenen publicatie 

Vakdidactisch onderzoek en de onderwijsprak-

tijk uit aan alle aanwezigen (spoedig op te 

vragen via hun website). De afsluitende 

borrel was heel gezellig. 

 

Bert Le Bruyn en Beppie van den Bogaerde 

 

Oproep scriptieprijs 2017-2018 

 

De jury voor de jaarlijkse scriptieprijs voor 

toegepaste taalwetenschap en taalbeheer-

sing is er klaar voor: de jaarlijkse VIOT/Anéla 

scriptieprijs. 

 

Wijziging: ook Belgische scripties 

Vanaf dit jaar zijn ook scripties geschreven 

aan Belgische instellingen officieel welkom. 

Incidenteel werden Belgische scripties al eer-

der meegenomen. Formalisering past in de 

intensievere samenwerking tussen Neder-

land en België op het gebied van toegepaste 

taalwetenschap binnen Anéla van de afge-

lopen jaren en de al bestaande samen-

werking tussen Nederland en België binnen 

VIOT.  

 

Indiening 

U kunt scripties voordragen aan de hand van 

een formulier, dat te downloaden is van de 

website. Daarop staat ook vermeld welke 

documenten aangeleverd moeten worden.  

Voorgedragen scripties moeten geschre-

ven zijn in het collegejaar 2017-2018 en ook 

in dat collegejaar zijn goedgekeurd aan een 

Nederlands of Belgisch instituut voor hoger 

onderwijs. De uiterste inleverdatum voor dit 

jaar is 10 oktober 2018 (scripties kunnen 

dus ook nog op die dag worden ingeleverd). 

Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal 

twee scripties voordragen. Dat kunnen 

scripties zijn die dat lid zelf begeleid heeft 

maar het kunnen ook producten zijn die 

bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld 

zijn. Het reglement is hier te vinden. 

Om praktische redenen kunnen alleen 

scripties in Nederlands en Engels worden 

ingediend. 

 

Beoordeling 

De scripties zullen worden beoordeeld door 

een jury bestaande uit Ad Backus (Tilburg 

University, voorzitter), Sara Verbrugge (Uni-

versiteit Leuven) en Anne Kerkhoff (Fontys 

Hogeschool). Bij de samenstelling van de 

jury is gestreefd naar vertegenwoordiging 

vanuit de werkgebieden van zowel Anéla als 

VIOT. Aan scripties geschreven voor een 

research master heeft de student meer tijd 

https://mail.ru.nl/OWA/redir.aspx?C=-k-5mw5S93g_I4UF-CHYgsk08UPlBlAqSd2uriDLT1rivuOTcdTVCA..&URL=https%3a%2f%2fmodernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl%2fmvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu%2f
http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/
http://anela.nl/en/awards/thesis-award/
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kunnen besteden; aan deze scripties kunnen 

dan ook andere eisen worden gesteld. 

 

Prijsuitreiking 

Uit de scripties worden 3-5 genomineerde 

scripties geselecteerd. De jury maakt mini-

maal vier weken voor de Juniorendag de 

namen van maximaal vijf genomineerden 

bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. 

De genomineerden moeten op de Junioren-

dag een voordracht over hun scriptieonder-

zoek houden. 

Welke scriptie de scriptieprijs wint, wordt 

bekend gemaakt op de jaarlijkse VIOT/Anéla 

Juniorendag. 

 

Indienen bij DuJAL/Tijdschrift voor 

Taalbeheersing en Anéla/VIOT 

Juniorendag 

De auteurs van scripties worden van harte 

aangemoedigd een bewerking van hun scrip-

tie in te dienen voor publicatie in DuJAL of 

Tijdschrift voor Taalbeheersing. 

Daarnaast is het aan te bevelen hoe dan 

ook een abstract in te dienen voor presenta-

tie bij de Anéla/VIOT Juniorendag. Zo worden 

abstracts sowieso meegenomen in de be-

oordeling voor de Juniorendag. 

We hopen op een veel mooie inzendingen 

over de volle breedte van de toegepaste 

taalwetenschap! Voor vragen kunt u contact 

opnemen met ondergetekende via 

 g.jol@let.ru.nl. 

 

Guusje Jol 

Conversation Analytical Roleplay Method (CARM)

De Conversation Analytical Roleplay Method 

(CARM) van Professor Elizabeth Stokoe is een 

relatief nieuwe manier van trainingen geven, 

waarbij bevindingen uit CA-studies worden 

gebruikt om professionals bewust te maken 

van patronen in taal en interactie. Een aantal 

CA-onderzoekers in Nederland heeft ervaring 

met CARM of methoden die hierop lijken. 

Toch zitten er, naast de vele positieve 

kanten, lastigheden aan het ontwikkelen van 

een CARM training. In de wetenschap hebben 

we het verrassend weinig over de worste-

lingen in ons werk, dus worstelt men vaak 

eenzaam verder. Gelukkig is Liz Stokoe be-

reid in een groepsgesprek over ‘the hard 

stuff’ te praten. Op dinsdag 3 juli is zij van 

10:00-13:00 aanwezig aan de Vrije Universi-

teit om met een groep geïnteresseerden in 

gesprek te gaan. Na afloop is er een lunch 

gepland. 

Heb je interesse in deze bijeenkomst? Het 

aantal deelnemers voor deze lunch-

bijeenkomst is beperkt. Mail Anne de la Croix 

voor meer info

Congres Prosign2

Het ProSign2 project van het Europees Cen-

trum voor Moderne Talen (ECML) organiseert 

18-19 oktober 2018 in Belgrado, Servië een 

congres. De drie doelen van het project staan 

centraal: 1. Competentiebeschrijving voor 

gebarentaaldocenten, 2. ETP (Europees Taal 

Portfolio) geschikt voor gebarentalen en 3. 

Een online resource voor gebarentaaldo-

centen en –studenten op ERK A1-B2 niveau, 

incl. assessment voorbeelden. Congrestalen 

zijn Engels, Servische Gebarentaal en Inter-

national Sign.  

Meer informatie:https://ecml.at/ECML-

Programme/Programme2016-

2019/SignLanguageInstruction/3rdProSignConfere

nce/tabid/4117/Default.aspx 

mailto:g.jol@let.ru.nl
mailto:anne.dela.croix@vu.nl
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/SignLanguageInstruction/3rdProSignConference/tabid/4117/Default.aspx
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/SignLanguageInstruction/3rdProSignConference/tabid/4117/Default.aspx
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/SignLanguageInstruction/3rdProSignConference/tabid/4117/Default.aspx
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/SignLanguageInstruction/3rdProSignConference/tabid/4117/Default.aspx
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Bericht van de penningmeester

Op 1 juni is op de ALV tijdens de Anéla-confe-

rentie in Egmond het financiële jaarverslag 

2017 gepresenteerd. De belangrijkste bevin-

ding is dat Anéla in financieel opzicht een 

gezonde vereniging is met op 31.12.2017 

een totaal vermogen van € 37.768,88.  

 In 2017 is in totaal een bedrag van 

€ 20.148,13 ingekomen. Voor het allergroot-

ste deel is dit van ledenbijdragen afkomstig. 

Overige inkomsten betreffen vooral de regi-

stratiekosten op door ons georganiseerde 

evenementen zoals de studiedag, maar deze 

zijn volledig ingezet om de genoemde evene-

menten te financieren. 

 De uitgaven bedroegen in 2017 in totaal 

€ 21.998,14. De grootste kostenposten 

waren DuJAL en de ambtelijke secretaris die 

Anéla al jaren uitstekend ondersteunt. Klei-

nere posten betreffen de evenementen in 

2017, en de contributie aan AILA. 

In totaal is in 2017 daardoor een verlies 

van € 1.850,01 geleden. Dit is in lijn met het 

beleid dat Anéla al enige tijd voert en dat op 

de ALV 2017 is bevestigd: Anéla wil graag 

haar vermogen terugdringen door meer aan 

de leden terug te geven. Daarom is de moge-

lijkheid verruimd om subsidieaanvragen voor 

eigen evenementen te doen. Hier is in 2017 

goed gebruik van gemaakt. 

 

Nadere informatie over het financiële jaar-

verslag 2017 is te vinden in de bijlagen bij de 

uitnodiging voor de ALV die eind mei is 

verstuurd. Het verslag 2017 is op de ALV van 

dit jaar goedgekeurd. 

 

Een punt van aandacht is het al jaren dalende 

aantal seniorleden (met een stijging bij het 

aantal juniorleden), dat ook financiële conse-

quenties heeft. Ik ben dan ook blij om te 

kunnen vermelden dat we op het conferentie 

in Egmond 2018 meer dan 30 nieuwe leden 

konden verwelkomen. 

 

Rasmus Steinkrauss 

 

Verslag meerdaagse conferentie 

Op 1 en 2 juni vond de 9de meerdaagse Anéla 

conferentie plaats. Behalve de gebruikelijke 

Nederlandse bezoekers, was er deze keer een 

aardige bijdrage uit het buitenland. De 

keynotes werden verzorgd door prof. Daniël 

Perrin, prof. Rob Schoonen, en prof. Claire 

Kramsch. 

 

Naast deze drie keynotes waren er 35 pre-

sentaties en maar liefst 11 colloquia. Dat was 

moeilijk kiezen! Gelukkig werkte het weer 

mee. Allebei de dagen lag er een koude mist 

over het strand, waardoor niemand in de 

verleiding raakte om (lang) van de conferen-

tie weg te blijven. In de rest van Nederland 

was het heerlijk, maar vlak aan zee (in ieder 

geval bij Egmond) was het bar en koud. Voor 

degenen die nog een nieuw woord willen 

leren: het fenomeen heet “zeevlam”. 

 

De postersessie viel misschien wat tegen: 

van de 7 aangekondigde posterpresentaties, 

waren er uiteindelijk maar drie. De posters 

die er waren, waren gelukkig van goede kwa-

liteit, met de posterprijs voor Eveline Boers 

(HU/UvA). 

 

De locatie, hotel Zuiderduin in Egmond, was 

voor de organisatie voor de tweede keer een 

geweldige partner. Ze dachten met ons mee 

en waren uitermate soepel. Volgende keer 

weer? 

Nivja de Jong 
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Verslag Juniorendag

Op 20 april vond de jaarlijkse Anéla-VIOT 

Juniorendag plaats. Dit jaar waren we te gast 

bij de Universiteit van Tilburg. Studenten, 

net-afgestudeerden en promovendi presen-

teerden deze dag de resultaten van hun 

onderzoek in een mondelinge presentatie of 

posterpresentatie. 

De dag werd afgetrapt met een lezing van dr. 

Wyke Stommel, universitair docent aan de 

Radboud Universiteit. Zij gaf een interessant 

inkijkje in haar onderzoek naar de interacties 

in chatsessies voor online hulpverlening. 

Hierna volgde de eerste parallelsessie waarin 

deelnemers hun eigen onderzoek presen-

teerden. Na de lunch, die op deze prachtige 

zomerdag door velen buiten in de zon opge-

geten werd, was het tijd voor de poster-

presentaties. Alle presentatoren gaven een   

korte pitch en beantwoordden daarna de 

vragen van andere deelnemers. Aan het eind 

van de dag maakte de jury van de posterprijs  

(bestaande uit Tom Koole, Wyke Stommel en 

Jos Swanenberg) bekend dat deze gewonnen 

werd door Anna Wery van de Universiteit 

Utrecht. Hierna was het tijd voor de tweede 

parallelsessie van de dag. De presentaties 

waren van hoge kwaliteit en leverden prikke-

lende discussies op. De dag werd inhoudelijk 

afgesloten met de tweede lezing van de dag.  

Dit was een thuiswedstrijd voor prof. dr. 

Jos Swanenberg van de Universiteit van Til-

burg. Zijn lezing ging over de communicatie 

van kinderen in de klas en hun gebruik van 

dialecten.  

Bij de afsluitende borrel werden ten slotte 

de poster- en scriptieprijs uitgereikt. Van 

harte gefeliciteerd voor de winnaars. Het was 

een inspirerende dag en we kijken uit naar de 

Anéla-VIOT Juniorendag van volgend jaar.  

 

Annegien Langeloo 

 

De organisatie VLNR: Nanke Dokter, Annegien Langeloo Tess 

van der Sanden, Ulrika Klomp, Lisanne Knol, Marije van Braak, 

Gosia Szabla 

 

Winnaar Scriptieprijs

In het vorige nieuwsbulletin werden de 

genomineerden voor de scriptieprijs 2017 al 

bekend gemaakt (in alfabetische volgorde): 

 

 Peta Baxter (Tilburg University), “Can 

physiological and nonverbal responses be 

used to measure Foreign Language 

Anxiety?” 

 Lotte van Burgsteden (Rijksuniversiteit 

Groningen), “Reading bodies: Vocally 

displaying possible understandings of 

embodied conduct in adjacent positions. 

A study on embodied assessing in the 

joint activity of surgery” 

 Miriam van Griethuysen (Tilburg 

University), “Storytelling and brand 

personification in narrative: Influencing 

empathy and generosity towards the 

brand.” 

 Margreet Pieper (Universiteit Utrecht), 

“Bad or Bet? The effect of pronunciation 

teaching on Dutch secondary school 

pupils’ production and perception of 

English phonemes” 

 

http://anela.nl/2018/03/15/nieuwsbulletin-maart-2018/
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Op 20 april presenteerden de genomineerden 

hun onderzoek tijdens de Juniorendag. Ook 

maakte de jury op die dag bekend dat de 

scriptie van Peta Baxter uiteindelijk de win-

nende scriptie was. In het juryrapport roem-

de de jury in het bijzonder de maatschappe-

lijke en wetenschappelijke relevantie van deze 

scriptie.  

 

Via deze weg wil ik alle genomineerden nog-

maals feliciteren met de nominatie. Ook dank 

ik nogmaals alle inzenders voor hun bijdrage 

aan deze editie van de scriptieprijs en de 

juryleden Emmeline Besamusca (UU, voor-

zitter), Rian Aarts (Tilburg University), en 

Ninke Stukker (Rijkstuniversiteit Groningen) 

voor hun tijd en inzet! 

 

Guusje Jol

 

TIRF Alatis Prize 2019 

 

TIRF – The International Research Founda-

tion for English Language Education – estab-

lished the TIRF James E. Alatis Prize for 

Research on Language Policy and Planning in 

Educational Contexts to honor the contribu-

tions of our outstanding educator and asso-

ciation founder and leader to the field. With 

this message, we are inviting nominations for 

the 2019 TIRF Alatis Prize competition. 

  

For this year’s prize, we invite nominations of 

outstanding articles or chapters that were 

published during calendar years of 2017 or 

2018. TIRF will only consider publications 

nominated by someone other than the 

author(s) of the published work. Individuals 

may only nominate one article/chapter per 

competition year. An author may have only 

one article/chapter under review per compe-

tition year. TIRF Trustees are ineligible to be 

nominated for the Alatis Prize. 

A prize of $500 will be awarded for an article 

or chapter published in English and dealing 

with some aspect of language policy or plan-

ning in educational contexts. Submissions 

may be articles published in scholarly peer-

reviewed journals or peer-reviewed chapters 

in edited books. 

Nominations are due by August 31, 2018. 

For more information about TIRF’s Alatis 

Prize, further details pertaining to important 

dates, and to learn about the nomination 

procedures, please visit our website. 

  

Please help us by sharing this news via your 

organizational mailing list(s) and/or with 

anyone who may have interest in nominating 

a paper for the TIRF Alatis Prize. Many thanks 

for your support! 

 

Ryan Damerow 

The International Research Foundation for 

English Language Education (TIRF)  

  

http://anela.nl/wp-content/uploads/2018/04/AnelaVIOT_Thesis_Award_Juryrapport2018.pdf
https://www.tirfonline.org/grants-prizes/alatis-prize/
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Calls en aankondigingen 

 

Organiseert u zelf binnenkort een conferentie 

of workshop of weet u van een relevante 

conferentie of workshop, laat het ons weten. 

Zie ook:  

www.anela.nl/nieuws/aankondigingen.  

 

ANÉLA-ACTIVITEITEN 

 

Anéla/VIOT Scriptieprijs 

Deadline: 8 oktober 2018 

Website: 

http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/ 

Scripties indienen via: Anela-admin@uvt.nl 

Vragen: g.jol@let.ru.nl 

 

AWIA symposium 

Datum: 4-5 oktober 2018 

Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen 

Website: http://anela.nl/activiteiten/awia-

symposium/ 

Contact: 

w.stommel@let.ru.nl/g.jol@let.ru.nl 

 

 

ANDERE AANKONDIGINGEN/CALLS 

 

Call for Papers: 3rd International 

Conference on Communication across 

Cultures (COCAC). Revisiting 

multiculturalism and interdisciplinarity in 

today’s academic communication 

Datum: 6-7 December 2018 

Plaats: University of Social Sciences 

Warsaw, Poland 

Indienen van abstracts: 23 September 2018 

Website: http://cocac.san.edu.pl  

Contact: cocac@san.edu.pl  

 

 

 

Call for Papers: XIX International 

Conference of the Italian Association of 

Applied Linguistics. Minority languages 

between localism and globalization 

Datum: 21-23 February 2019 

Plaats: University of Cagliari, Italy 

Indienen van abstracts: 30 July 2018 

Website: https://aitla2019.rhesis.it/  

Contact: congresso@aitla.it  

 

Call for Papers: Bilingualism and 

Interculturality: Challenges, Limits and 

Solutions  

Plaats: UNED, Madrid 

Indienen van abstracts: 11 July 2018 

Website:  www.biuned.weebly.com 

 

Call for Papers: International 

Conference Youth Languages. 

Multilingualism in a Global Context 

Datum: 23-25 May 2019 

Plaats: Universiteit Leiden 

Indienen van abstracts: 1 November 2018 

Website: 

https://www.universiteitleiden.nl/en/even

ts/2019/05/international-conference-

youth-languages  

Contact: ICYL@hum.leidenuniv.nl 

 

Call for Papers: 10th International 

Conference on Language Variation in 

Europe, ICLaVE. 

Datum: 26-28 June 2019 

Plaats: Fryske Akademy, Leeuwarden 

Indienen van abstracts: 20 October 2018 

Website: https://www.fryske-

akademy.nl/nl/nieuws-en-

agenda/evenementen/iclave10/  

Contact: iclave10@fryske-akademy.nl 

 

Voor alle info: zie de website 

 

Op www.anela.nl kunt u dit infobulletin 

teruglezen en kunt ook de meest up-to-date 

informatie over onze activiteiten, congres-

aankondigingen, en andere zaken 

terugvinden.  

  

mailto:webmaster@anela.nl
http://www.anela.nl/nieuws/aankondigingen
http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/
mailto:Anela-admin@uvt.nl
http://anela.nl/activiteiten/awia-symposium/
http://anela.nl/activiteiten/awia-symposium/
mailto:w.stommel@let.ru.nl/g.jol@let.ru.nl
http://cocac.san.edu.pl/
mailto:cocac@san.edu.pl
https://aitla2019.rhesis.it/
mailto:congresso@aitla.it
http://www.biuned.weebly.com/
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
mailto:ICYL@hum.leidenuniv.nl
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
mailto:iclave10@fryske-akademy.nl
http://www.anela.nl/


13 
 

Colofon 

 

Adressen Anéla-bestuur 

 

Jos Swanenberg (voorzitter)  

A.P.C.Swanenberg@uvt.nl 

 

Bert Le Bruyn (secretaris) 

B.S.W.LeBruyn@uu.nl 

 

Rasmus Steinkrauss (penningmeester) 

r.g.a.steinkrauss@rug.nl 

 

Nivja de Jong (webmaster) 

n.dejong@uu.nl 

 

June Eyckmans 

June.Eyckmans@telenet.be 

 

Beppie van den Bogaerde 

beppie.vandenbogaerde@hu.nl  

 

Maaike Hajer 

maaike.hajer@hu.nl 

 

Guusje Jol 

g.jol@let.ru.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:A.P.C.Swanenberg@uvt.nl
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mailto:r.g.a.steinkrauss@rug.nl
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