
 

In dialoog! 
Bijeenkomst voor universitaire lectoren en docenten NVT uit Europa  
(Wenen, 22-24 september 2022) 
Inhoud 
Planning 
Aanmelding en Call for Papers 
 
Beste collega’s,  
 
Het Niederlandistenverband organiseert een 'lectorenbijeenkomst', bedoeld voor 
universitaire docenten taalvaardigheid (zowel lectoren als Lehrbeauftragte) en voor 
vakdidactici. Docenten uit heel Europa zijn welkom. Gepland wordt een fysieke bijeenkomst 
van 40-50 deelnemers waaraan tevens digitaal kan worden deelgenomen. In geval van een 
onverhoopte lockdown zal het formaat niet hybride, maar geheel en al digitaal zijn. Ook 
inhoudelijk zal de aandacht o.m. uitgaan naar ervaringen met online-leren. 
 
Inhoud 
Het programma bevat onder meer lezingen en workshops waarin - mede in de geest van de 
titel van de bijeenkomst: In dialoog! - resultaten van recent hoogwaardig vakdidactisch 
onderzoek op praktijkgerichte wijze worden doorgegeven aan het veld. Hiervoor zijn 
inmiddels gericht sprekers/workshopleiders uitgenodigd. Tot dusver hebben toegezegd: 
Truus de Wilde (Berlijn): Keynotelezing over omgang van taaldocenten met pluricentrische 
taalnormen; Foekje Reitsma (Oldenburg): Omgang met spreekangst en stimuleren van 
spreekvaardigheid; Dietha Koster (Münster): Genderkwesties en etnische diversiteit in 
leerwerken NVT; Lukas Urbanek (Münster): Gebruik van filmfragmenten in de taalles; 
Andreas Hiemstra (Oldenburg): Interferentie met de moedertaal in het NVT-onderwijs; Julia 
Sommer (Wenen): Schrijven over schilderijen (deze titels zijn werktitels). 
 
In het programma wordt daarnaast veel ruimte gecreëerd voor eigen bijdrages van 
deelnemers. Alle lesgevende collega’s hebben de mogelijkheid om een voorstel voor een 
bijdrage in te dienen, volgens het motto: “Uit de praktijk, voor de praktijk!” Wil je je collega’s 
bv. een geslaagde leseenheid, een voorbeeldig project of een inspirerend voorbeeld van best 
practice presenteren? Wil je tips en ervaringen met lesgeven in een hybride of digitale 
leeromgeving delen? Het organiserend comité ziet je voorstel tot 1 mei 2022 graag 
tegemoet, zie de onderstaande Call for Papers. 
 
Planning 
De bijeenkomst gaat van start op donderdag 22 september 2022 om 13 uur (met inloop 
vanaf 12 uur), zodat er die dag ’s ochtends gelegenheid is naar Wenen te reizen. Na afloop 
van de bijeenkomst op zaterdag 24 september 2022 om 13 uur (met daarna nog een lunch) 
bestaat gelegenheid diezelfde dag de thuisreis te aanvaarden, zie ook voorlopig programma. 
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Taalunie. 
Deelname is gratis. Deelnemers die aan het gehele programma deelnemen, ontvangen na 
afloop een certificaat van deelname. In dat geval kunnen ook de reiskosten worden vergoed 
tot een maximaal bedrag van € 150 €. Indien je gebruik maakt van het via ons geboekte 
congreshotel komen ook de hotelkosten (twee overnachtingen met ontbijt) voor rekening 
van de organisatie. 



 

Wie op locatie deel wil nemen, dient zich te houden aan de inreisregels voor Oostenrijk en 
de in Wenen geldende coronamaatregelen. Deze zijn bijvoorbeeld hier na te lezen (in het 
Duits en o.a. het Engels): https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Maßnahmen.html.  De gedragsregels voor de Universität 
Wien zijn te vinden op https://www.univie.ac.at/ueber-uns/weitere-
informationen/coronavirus/.  
 
Aanmelding en Call for Papers 
Aanmelding voor de bijeenkomst en het indienen van een voorstel voor een eigen bijdrage 
zijn vanaf nu mogelijk via dit online-formulier: https://forms.gle/uXLGx78QofP8mLZK6. Met 
het oog op het beperkte aantal plaatsen zullen de aanmeldingen worden verwerkt in de 
volgorde van binnenkomst. De deadline is 1 mei 2022. 
Desgewenst kun je je bijdrage ook na je aanmelding indienen, het is mogelijk je antwoord op 
te slaan en later te bewerken. Je kunt het voorstel ook mailen naar Julia Sommer 
(julia.sommer@univie.ac.at).  
Na aanmelding en het eventuele indienen van een voorstel voor een eigen bijdrage ontvang 
je een bevestiging. Het definitieve programma zal eind mei bekend worden gemaakt. 
 
We verheugen ons op een inspirerende bijeenkomst! 
Met hartelijke groeten, 
 
Hans Beelen - Julia Sommer 
 
 
 
 
Programma (voorlopige planning): 
donderdag 22 september 2022: 
12-13 uur: inloop met koffie en soep, inschrijving 
13-13:30 uur: opening met welkomstwoorden van Nederlandistik Wien, NLV en Taalunie 
13:30-14:15 uur: openingslezing 
14:15-17 uur sessies 
vanaf 19 uur: diner /receptie 
 
vrijdag 23 september 2022 
9-12 uur: sessies 
12-13:30 uur: lunch 
13:30-16:30 uur: sessies 
18 uur: diner/receptie 
 
zaterdag 24 september 2022 
9-12 uur: sessies 
12-13 uur: slotlezing, evaluatie, sluiting 
13 uur: lunch 
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