Studeer je Nederlands
in het hoger onderwijs
buiten Nederland of Vlaanderen?
Op de Nederlandse Taalunie kan je rekenen!

www.taalunie.org

Hoe kan de Nederlandse Taalunie je ondersteunen?
1. Taalunie Zomercursus Nederlands taal, cultuur en beroep
2. Certificaat Nederlands als Vreemde

Taal (CNaVT)
3. Netwerken

4. Handige websites
5. Beurzen

1. Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep
• Je hebt minstens een B1-niveau Nederlands

• Je volgt uiteenlopende workshops en een bedrijfsbezoek: filmpje
• Je krijgt een online voor- en natraject onder begeleiding van docenten
• In totaal kunnen 120 studenten deelnemen
• Organisatie door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (Universiteit Gent): filmpje
• De eigen bijdrage bedraagt 200 euro (naast kosten voor visum, reisverzekering en reis).
Huisvesting en maaltijden zijn inbegrepen in de prijs. Er is een aantal beurzen beschikbaar
voor wie het financieel moeilijker heeft.
• Onze contactpersoon aan je universiteit doet een voorselectie en draagt kandidaten voor.
Je kan bij hem of haar terecht voor meer informatie.

2. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
• Het CNaVT is een internationaal erkend certificaat
• Handig om voor te leggen aan onderwijsinstellingen in Vlaanderen, Nederland en
Suriname en je toekomstige werkgever
• Je kan kiezen uit vijf examens:
– Maatschappelijk Informeel - A2
– Maatschappelijk Formeel - B1
– Zakelijk Professioneel - B2
– Educatief Startbekwaam - B2
– Educatief Professioneel - C1
• De examens worden jaarlijks afgenomen tussen 1 en 15 mei
• Je kan de examens afleggen aan je eigen universiteit

3. Netwerken
• Als student kan je lid worden van een vereniging voor neerlandici.
• De Nederlandse Taalunie cofinanciert de volgende verenigingen:
– IVN – Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
– Fachvereinigung Niederländisch
– ANBF – Association des Néerlandistes de Belgique francophone et France
– MediterraNed – Vereniging voor neerlandici in Zuid-Europa
– ALCS – Association for Low Countries Studies
– Comenius – Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa
– DOEN – Docentenplatform voor Oost-Europese Neerlandistiek
• Voor de voordelen van het lidmaatschap kan je terecht op de websites van de
verenigingen. Zo organiseren Comenius en MediterraNed elk jaar een tiendaagse
zomercursus voor studenten uit de eigen regio.
• Facebook- en LinkedIn-profielen van de Nederlandse Taalunie
• Abonneer je op het online magazine Taalunie:Bericht
• Op Neerlandistiek Wereldwijd vind je informatie over neerlandici aan 314 verschillende
instellingen.

4. Handige websites
• Officiële spelling van het Nederlands
• Taalhulp: grammatica, taaladvies, geografische namen, etc.

• Basisinformatie over de Nederlandse taal
• Taalhelden, een website voor en door jongeren

• Vacaturebank voor neerlandici, leerkrachten en vertalers

5. Beurzen
Voor studenten en docenten in de buitenlandse neerlandistiek zijn in het Nederlandse
taalgebied diverse beurzen beschikbaar. Raadpleeg a.u.b. de websites van de onderstaande
instellingen voor meer informatie:
– Studie- en onderzoeksbeurzen van de Vlaamse Overheid

– Onderzoeksbeurzen Nederlandse Taalunie (PhD.)
– Socrates-/Erasmusbeurzen
– Studeren in Nederland

– Studeren in Vlaanderen
– Erasmus+ Masterlening

www.taalunie.org

