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Van de voorzitter 

 

Voor u ligt het vierde en laatste infobulletin 

van 2019. Het bestuur heeft vorige maand 

afscheid genomen van Beppie van den 

Bogaerde, lector aan de Hogeschool Utrecht 

en hoogleraar aan de UvA. Zij maakte ruim 6 

jaar deel uit van het bestuur en heeft vooral 

belangrijke bijdragen geleverd aan ons tijd-

schrift DuJAL, waarbij ze in redactie zat, en 

aan het organiseren van de meerdaagse Anéla-

conferenties. We danken Beppie hartelijk 

voor haar werkzaamheden voor Anéla.  

 Voor het volgend jaar kunnen we alvast de 

volgende belangrijke data doorgeven. De 

Grote Taaldag wordt gehouden in Utrecht op 

vrijdag 31 januari (dus dit keer niet op zater-

dag!); het wordt weer een mooie ontmoe-

tingsdag voor taalwetenschappers met veel 

interessante lezingen, waaronder een key-

note van Pia Quist (Kopenhagen) en natuur-

lijk de uitreiking van de dissertatieprijs van 

Anéla en AVT en de LOT-populariseringsprijs. 

Op woensdag 8 april vindt onze Juniorendag 

plaats in Groningen en reiken we samen met 

VIOT de scriptieprijs uit. Op woensdag 7 okto-

ber wordt de Anela-studiedag georganiseerd 

aan de VU in Amsterdam; het onderwerp is 

dan de rol van taalvaardigheid in het onder-

wijs.  

 Op vrijdag 5 juni vindt een conferentie 

plaats aan de Universiteit Leiden met de titel 

“Language teaching: The interplay between 

practice, theory, and research”, met een 

keynote van Jan Hulstijn. Deze dag is voor 

Anéla van belang omdat we er onze 

Algemene Ledenvergadering zullen houden. 

U weet waarschijnlijk al dat het AILA World 

Congress wordt gehouden in Groningen van 

9-14 augustus. Daar vindt dan ook de Junior 

Research Meeting van AILA Europe plaats, op 

12 augustus. Klik hier voor meer informatie.  

 Rest mij nog u namens het bestuur fijne 

kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe te 

wensen! 

Jos Swanenberg 

http://www.anela.nl/
http://www.aila2020.nl/
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Uit de praktijk: Nachbarsprache en buurcultuur – 

Scholieren ervaren CCA door space-exploraties

 

In deze rubriek vertellen wetenschappers 

over hoe zij de link tussen taalwetenschap en 

de praktijk leggen. Dit keer vertellen Jana 

Hermann, Sabine Jentges en Eva Knopp over 

hun project waarin Nederlands en Duitse leer-

lingen uit het voortgezet onderwijs kennis-

maken met elkaars taal en cultuur. 

 

Kernidee van INTERREG-project Nachbar-

sprache & buurcultuur is dat leerlingen, 

docenten en schoolleiders van vo-scholen in 

de Euregio Rijn-Waal samen elkaars taal en 

cultuur leren kennen. Het project wordt uit-

gevoerd door de Radboud Universiteit in 

Nijmegen, in samenwerking met de Duitse 

Universiteit Duisburg-Essen. Aan het project 

(looptijd 2017-2020) nemen inmiddels zo’n 

50 vo-scholen in Duitsland en Nederland 

deel.  

 

 
 

Didactiek: nabijheid als uitgangspunt 

In dit project staat nabijheid centraal. Met na-

bijheid bedoelen we geografische nabijheid, 

culturele en historische nabijheid van de buur-

landen, en de nabijheid van de buurtalen 

Duits en Nederlands. Ons uitgangspunt is dat 

didactische beslissingen alleen dan zinvol zijn 

wanneer ze betrekking hebben op concrete 

leerdoelen, een concrete doelgroep en de 

plaats waar, in dit geval, een uitwisseling 

plaatsvindt. Iedere deelnemende school krijgt 

een partnerschool aan de andere kant van de 

grens, waardoor schooltandems ontstaan. Zij 

liggen een busrit van een uur van elkaar van-

daan (bijv. Arnhem – Krefeld), maar er zijn 

ook schooltandems die op 10 minuten fiets-

afstand van elkaar liggen (bijv. Kranenburg – 

Ubbergen). Omdat de reisafstand beperkt is, 

kunnen de tandems elkaar gemakkelijk voor 

(zelfs) een dag(deel) bezoeken.  

 

Critical cultural awareness (CCA) in  

urban space 

Geografische nabijheid maakt het niet alleen 

mogelijk om persoonlijke ontmoetingen op 

korte afstand te realiseren, maar ook om 

samen de eigen omgeving, de (urban) space, 

te ontdekken en op die manier gezamenlijk 

"Landeskunde live" te ervaren.  
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Op basis van gedachten uit de cultuurweten-

schappen over ruimte kan worden vastge-

steld: 

 ruimte = eerste perceptie van een nieuwe 

en onbekende plek;  

 ruimte = centraal aspect voor decodering, 

begrip en benadering van een cultuur;  

 ruimte = nauw verbonden met de sociale 

structuren van een plek.  

In de praktijk kan een gezamenlijke verken-

ning van de „eigen“ en de „vreemde“ ruimte 

tot echte ervaringen van CCA leiden.  

 

Voorbeelden van opdrachten zijn een foto-

challenge en een Nederlands-Duitse memo-

spel. 

 

(Buur)taal & (buur)cultuur met en van  

elkaar  

Met name in gezamenlijke uitwisselingspro-

jecten kunnen dergelijke projecttaken uitste-

kend worden uitgevoerd. Dit kan samen met 

vertegenwoordigers van de doeltaal en -cul-

tuur in het doeltaalgebied en in de eigen om-

geving, dus zowel in de eigen en vreemde 

ruimte. Deze gedeelde verkenning biedt de 

mogelijkheid tot echt cultureel reflecterend 

leren (CCA), want 

 

 

 

 

a) de scholieren beslissen en onderhandelen 

onderling over wat zij opmerkelijk, anders 

of onbegrijpelijk vinden;  

b) de perceptie van de openbare ruimte 

vereist wereldkennis over het onderwerp, 

de situatie of de context en vaak ook ken-

nis over sociale, politieke en historische 

verbindingen, die (ook) altijd wordt ge-

kenmerkt door cultuur of socialisatie; 

c) de observatie van dergelijke ervaringen 

leidt automatisch tot een reële behoefte 

aan communicatie voor de leerlingen: 

waarom zijn bijvoorbeeld vrij toeganke-

lijke sigarettenautomaten op Duitse wegen 

te vinden en waarom is het in Nederland 

toegestaan om "achterop te fietsen"? 

 

Leerlingen bespreken de opdrachten met ver-

tegenwoordigers van de doeltaal en –cultuur. 

Ze benoemen hun observaties en discus-

siëren over verschillen en overeenkomsten. 

Er komen dus echte cultuur-reflectieve leer-

processen op gang! 

 

Jana Hermann, Sabine Jentges en 

Eva Knopp 

 

Meer lezen over het project: 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/ 

Referenties zijn te vinden in de bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

Promotieonderzoek in de spotlights: Guusje Jol 

 

In deze rubriek vertellen promovendi over 

hun onderzoek op het gebied van toegepaste 

taalkunde. Dit keer vertelt Guusje Jol over 

haar promotieproject. 

 

Ik liep tegen mijn zelfbedachte deadline voor 

dit nieuwsbulletin aan zonder dat ik iemand 

had gevonden voor deze rubriek. (U mag dit 

lezen als een oproep/verzoek als dat zo uit-

komt.) Daarom vul ik deze keer zelf de pro-

motieonderzoek-rubriek. Het is ook - als alles  

https://www.ru.nl/nachbarsprache/
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goed gaat - de laatste keer dat ik deze 

rubriek kan vullen omdat de verdediging van 

m’n proefschrift gepland staat voor 15 

januari 2020. 

 

Hoe dan ook, van november 2013 tot en met 

mei 2019 heb ik promotieonderzoek mogen 

doen aan de Radboud Universiteit, bij het 

Center for Language Studies en Nederlandse 

Taal en Cultuur. Het onderzoek vond plaats 

onder begeleiding van Wilbert Spooren en 

Wyke Stommel en ging over politieverhoren 

met kind-getuigen.  

 

Politieverhoren met kind-getuigen 

De vraag die ik me gesteld heb is hoe politie-

verhoren met kinderen er in de praktijk uit-

zien, welke interactionele dynamiek er speelt 

en hoe dat zich verhoudt tot de richtlijnen. Er 

zijn namelijk allerlei richtlijnen waaraan ver-

hoorders moeten voldoen wanneer ze 

kinderen verhoren. Belangrijkste doel van die 

richtlijnen is om de betrouwbaarheid van het 

verhoor te vergroten. 

 

Conversatieanalyse 

Ik heb me gericht op de opnames van 38 ver-

horen die gaan over vermoedelijke zeden-

delicten. Deze opnames heb ik getranscri-

beerd en geanalyseerd met behulp van in-

zichten uit de conversatieanalyse. Dat wil 

zeggen dat ik beurt voor beurt heb gekeken 

hoe verhoorder en kind op elkaar reageren. 

 Daarbij heb ik me gericht op drie grotere 

thema’s: hoe verhoorders kinderen instru-

eren, hoe kinderen ongevraagd vertellen 

over hun eigen rol en hoe verhoorders daarop 

reageren, en tot slot hoe kinderen reageren 

op vragen naar bronnen van kennis. 

 

Spanning 

Hééééél globaal zijn mijn bevindingen dat er 

soms spanning is tussen interactionele dyna-

mieken en de richtlijnen. En dat kinderen dat 

soms ook laten zien. Verhoorders moeten 

neutraal reageren en proberen dat zeker ook 

te doen, maar kinderen proberen dan in een 

aantal gevallen alsnog méér dan alleen die 

‘neutralige’ reactie uit te lokken. En ze laten 

zo zien dat er iets miste en dat neutraal dus 

niet echt neutraal is. 

Over die kinderen: één van mijn obser-

vaties is dat kinderen in een aantal gevallen 

laten zien interactioneel behoorlijk vaardig te 

zijn. Ik ben natuurlijk voor zorgvuldigheid, 

maar ik vraag me wel af of we kinderen niet 

onderschatten. 

 

Handreikingen 

Doel is natuurlijk ten eerste dat ik iets bij-

draag aan de kennis over politieverhoren met 

kinderen én aan kennis over interactie. Daar-

naast hoop ik dat de politie in praktische zin 

iets heeft aan mijn bevindingen, en mis-

schien nog wel meer: dat dat uiteindelijk leidt 

tot betere verhoren vanuit het perspectief 

van kinderen.  

 

Guusje Jol  
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WO in actie – solidairverklaring

Onderstaande verklaring is eerder versche-

nen op de website van Anéla. 

 

Het bestuur van Anéla verklaart zich solidair 

met WOinActie, de beweging van mede-

werkers en studenten die opkomt voor de 

universiteit en haar toekomst.  

 

Ook het bestuur van Anéla vindt dat de be-

langen van het universitair onderwijs en de 

verwevenheid met wetenschappelijk onder-

zoek gevaarlijk onder druk is komen te staan 

door forse en langdurige bezuinigingen ter-

wijl het aantal studenten nog altijd toeneemt. 

 

Sinds 2000 zijn er 68% meer studenten, maar 

is de rijksbijdrage per student 25% lager. 

Medewerkers en personeel worden hiervan 

de dupe.  

 

De verantwoordelijkheid voor deze bezuini-

gingen maar ook voor de drang naar voort-

durende groei ligt bij onze overheid.  

 Anéla is het eens met de eisen van 

WOinActie: 

- afschaffing van de doelmatigheidskorting 

van 183 miljoen euro.  

- herstel van de overheidsbijdrage naar het 

niveau van 2000.  

- afschaffing van de lumpsumkorting van 19 

miljoen euro.  

 

Voor meer informatie : 

https://woinactie.blogspot.com/  

 

Verslag Anéla studiedag 18 oktober 2019 

Meertaligheid in onderwijs en samenleving. Troef of twistappel?

Er was zelfs een wachtlijst! 

Op 18 oktober vond de Anéla studiedag 

plaats en die werd dit keer georganiseerd 

door de Hogeschool Utrecht.  

 
Thema was ‘Meertaligheid in onderwijs en 

samenleving. Troef of twistappel?’. Het 

thema werd door twee keynotes besproken. 

Aan het begin van de dag was Hans Bennis 

aan de beurt. Wat voor mij een goede re-

minder was, is dat ‘men’ weliswaar het 

Nederlands enorm belangrijk vindt voor de 

Nederlandse identiteit, maar dat er zoveel 

verschillende ‘Nederlandsen’ gesproken wor-

den. En dat nog los van meertaligheid op uni-

versiteiten en de vele talen van mensen met 

een migratieachtergrond. Dan is zo’n bevin-

ding dat ‘het Nederlands’ zo belangrijk is voor 

de identiteit opeens toch een beetje gek. 

Post-its 

In levendige sessies werd meertaligheid van 

allerlei kanten belicht: zowel meertaligheid 

bij kinderen als bij volwassenen kwam aan 

bod, zowel de taalleerders als hun docenten, 

zowel motivaties van individuen als taalbe-

leid, zowel bewustzijn van meertaligheid als 

de effecten van academische taalvaardigheid 

in het hoger onderwijs. Nieuw bij deze studie-

dag waren de zogenaamde ‘show en tell’s’ 

waarbij sprekers de meer praktische kant van 

https://woinactie.blogspot.com/
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.triple-interactive.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FHogeschool-Utrecht-750x400.png


 
6 

 

meertaligheid konden laten zien, bijvoor-

beeld allerhande lesmateriaal. Tijdens de 

uitstekende lunch was er een goedgevulde 

postersessie. Deelnemers werden verder uit-

genodigd om ideeën voor verder onderzoek 

en andere opgedane inzichten te melden op 

een post-it en deze achter te laten bij de 

lunchruimte. 

 

Meertaligheid in het onderwijs 

De tweede keynote, aan het einde van de 

dag, werd verzorgd door Joanna Duarte, die 

zich de vraag stelde hoe het nou zat met 

meertaligheid in het onderwijs. Ze stelde vast 

dat een enorm aantal kinderen een andere 

thuistaal heeft dan Nederlands. Maar de 

meeste scholen zijn Nederlandstalig. Hoe 

verhoudt zich dat tot elkaar? En kunnen 

scholen niet beter gebruik maken van al deze 

thuistalen?  

 

 

200 bezoekers… 

Dat het thema in de roos was, bleek wel uit 

de enorme belangstelling. Er waren uiteinde-

lijk zo’n 200 bezoekers. Leuk was dat er ook 

veel studenten waren. Een tweetal van hen 

deed ook verslag van de bevindingen op 

basis van post-its die mensen hadden achter-

gelaten. Het organiserend comité van Rick de 

Graaff, Maaike Hajer en Catherine van 

Beuningen zorgde ervoor dat alles, ondanks 

de enorme belangstelling, op rolletjes liep, 

ook dankzij de vele hulptroepen die ze had-

den in weten te schakelen. Hulde en veel 

dank aan de organisatie! 

 

Guusje Jol 

 

Verslag – Drongo 2019

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober werd 

de achtste editie van DRONGO Talenfestival 

gehouden. Het thema luidde ‘De impact van 

taal’ en dat verwijst naar het gegeven dat 

taal altijd aanwezig is en voor iedereen van 

wezenlijk belang is. Plaats van handeling was 

het Elinor Ostrom gebouw van de Radboud 

Universiteit van Nijmegen.  

 

DRONGO Talenfestival is een beurs waarop 

allerlei organisaties uit de talensector (iets 

van) hun werk presenteren en tegelijkertijd 

een ontmoetingsplaats voor eenieder die in 

die talensector werkt of een studie volgt om 

daar te gaan werken. DRONGO is een initia-

tief van en wordt mede-georganiseerd door 

De Taalstudio.  
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Het programma van DRONGO bestaat op de 

eerste plaats uit een markt met kramen van 

de exposanten op de beursvloer. Dat waren 

er met 28 dit jaar wat minder dan bij enkele 

voorgaande edities, maar omdat sommige 

exposanten maar een van de twee dagen 

aanwezig waren, waren er toch meer dan 40 

exposanten.  

 De kramen voorzien in informatiestands 

en labs (of een combinatie van beide). In de 

labs kunnen bezoekers van DRONGO Talen-

festival meedoen met experimenten of test-

jes en daarop feedback geven. Zo kunnen 

taalwetenschappers en productontwikkelaars 

hun nieuwste onderzoeksprojecten of proto-

types aan het publiek laten zien.  

 Op de tweede plaats bestaat DRONGO uit 

een programma met parallelle sessies van le-

zingen en workshops in verschillende zalen. 

Bezoekers moeten dus kiezen waaraan ze 

willen deelnemen. De onderwerpen die in dit 

programma worden aangesneden zijn zeer 

divers: op ontdekkingsreis in Delpher, auto-

matische spraakherkenning in de praktijk, 

leen-woorden in het Japans, taalvaardige 

robots en tolken bij de EU. Enkele van deze 

sessies sluiten aan bij een van de labs, zoals 

die over nepnieuws en de autoriteit van 

wetenschappers, of die over het communi-

ceren van de melkkoe.  

 Op zaterdag werd bovendien de Onze 

Taal@DRONGO-prijs uitgereikt aan Nico Vegt 

(TU Delft) en Wilbert Spooren (Radboud 

Universiteit) met hun taal-lab ‘Healthy story-

telling’. Zij presenteerden een spel waarmee 

ze mensen bewust willen maken van stig-

matiserende situaties die met obesitas te 

maken hebben. Een eervolle vermelding ging 

naar ProBiblio voor het project ‘HipHop in je 

Bieb’. Dat bestaat uit een opvallend vorm-

gegeven boekenmeubel dat naar verschil-

lende bibliotheken en festivals gaat, waar 

jongeren kunnen meedoen aan verschillende 

schrijf-activiteiten. 

 

Meer lezen, luisteren en kijken:  

www.drongotalenfestival.nl 

 

Jos Swanenberg

Calls en aankondigingen

 

Organiseert u zelf binnenkort een conferentie 

of workshop of weet u van een relevante 

conferentie of workshop, laat het ons weten 

(webmaster@anela.nl). 

Zie ook aankondigingen op onze website.  

 

U kunt zich hier aanmelden voor de AILA 

nieuwsbrief. 

 

 

ANÉLA-ACTIVITEITEN 

 

Anéla ledenvergadering 

zie: Conferentie “Language teaching: the 

interplay between practice, theory, and 

research” 

 

Anéla/VIOT Juniorendag 

Locatie: Rijksuniversiteit Groningen 

Datum: woensdag 8 april 2020 

Website: 

http://anela.nl/activiteiten/juniorendag/ 

Anéla studiedag 

locatie: Vrije Universiteit Amsterdam 

Datum: 7 oktober 2020 

Website: volgt nog 

 

AWIA symposium 

Locatie: Rotterdam 

Datum: 29 en 30 oktober 2020 

Thema: Learning in interaction 

Keynote: Timothy Koshmann 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 

WAP-symposium Taal & het Brein 

Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek 

Amsterdam 

Datum: 25 januari 2020 

Website: https://www.hetwap.nl/  

 

  

http://www.drongotalenfestival.nl/
mailto:webmaster@anela.nl
http://www.anela.nl/nieuws/aankondigingen
https://aila.info/
http://anela.nl/activiteiten/juniorendag/
https://www.hetwap.nl/
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Grote Taaldag 

Locatie: Universiteit Utrecht 

Datum: vrijdag 31 januari 2020 

Website: 

https://www.universiteitleiden.nl/avt/grote-

taaldag  

 

Conferentie “Language teaching: the 

interplay between practice, theory, and 

research” én Anéla ledenvergadering 

Locatie: Universiteit Leiden 

Datum: vrijdag 5 juni 2020 

Website: 

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2

020/06/call-for-abstracts-conference-

language-learning-resource-centre-5-june-

2020 

 

1st European Conference of 

Conversation Analysis (ECCA) 

Locatie: Nijmegen 

Datum: 29-30 juni 2020 

Website: http://ecca.ruhosting.nl/ 

AILA World Congress 

Locatie: Groningen 

Datum: 9-14 augustus 

Website: www.aila2020.nl 

 

AILA Europe Junior Research Meeting 

Locatie: Groningen 

Datum: 12 augustus 2020 

Website: https://aila.info/2019/08/16/12th-

aila-europe-junior-researchers-meeting/ 

 

4th Conference on experimental 

approaches to perception and 

production of language variation 

Locatie: Universiteit Münster, afdeling 

Neerlandistiek 

Datum: 26-28 september 2019 

Website: https://www.uni-

muenster.de/INP/internationales/exapp2019

.html 

 

 

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.  

 

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.h.de.jong@hum.leidenuniv.nl 

 

June Eyckmans 

June.Eyckmans@telenet.be 

 

 

Maaike Hajer 

maaike.hajer@hu.nl 

 

Paz González 

 p.gonzalez@hum.leidenuniv.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. 

 

https://www.universiteitleiden.nl/avt/grote-taaldag
https://www.universiteitleiden.nl/avt/grote-taaldag
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/06/call-for-abstracts-conference-language-learning-resource-centre-5-june-2020
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/06/call-for-abstracts-conference-language-learning-resource-centre-5-june-2020
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/06/call-for-abstracts-conference-language-learning-resource-centre-5-june-2020
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/06/call-for-abstracts-conference-language-learning-resource-centre-5-june-2020
http://ecca.ruhosting.nl/
http://www.aila2020.nl/
https://aila.info/2019/08/16/12th-aila-europe-junior-researchers-meeting/
https://aila.info/2019/08/16/12th-aila-europe-junior-researchers-meeting/
https://www.uni-muenster.de/INP/internationales/exapp2019.html
https://www.uni-muenster.de/INP/internationales/exapp2019.html
https://www.uni-muenster.de/INP/internationales/exapp2019.html
http://www.anela.nl/
mailto:A.P.C.Swanenberg@uvt.nl
mailto:B.S.W.LeBruyn@uu.nl
mailto:r.g.a.steinkrauss@rug.nl
mailto:n.h.de.jong@hum.leidenuniv.nl
mailto:June.Eyckmans@telenet.be
mailto:maaike.hajer@hu.nl
mailto:p.gonzalez@hum.leidenuniv.nl
mailto:g.jol@let.ru.nl
mailto:Anela-admin@uvt.nl
mailto:anela-admin@uvt.nl
mailto:anela-admin@uvt.nl
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