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Voorwoord 

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek kijkt wederom terug op een jaar waarin veel 

gebeurd is. We zijn blij dat de communicatie met de Nederlandse Taalunie tot een behoorlijk niveau 

hersteld lijkt te zijn. Deze communicatie werd een aandachtspunt in 2016 gezien het niveau in 2015 

tot een dieptepunt gedaald was. Er is veel tijd en energie gestoken in het herstellen van de 

communicatie tot een constructief niveau. De IVN is verheugd dat dit in elk geval ten dele is geslaagd 

in 2016. Voor 2017 leidt dit hopelijk tot een nog meer constructieve en structurele samenwerking 

die voor beide kanten het maximale aan genoegdoening, plannen, projecten en visie oplevert.  

 

De IVN blijft het jammer vinden dat er nog maar één zomercursus is voor een bepaalde groep 

studenten. Maar de zomercursus in Gent was wel zeer geslaagd, de studenten waren enthousiast en 

de docenten ook. Dit is dus zeker een cursus die voorziet in een behoefte. Graag blijven wij in 

gesprek over hoe deze aan te vullen met een cursus op A2-niveau, mede gezien wij de doelgroep 

voor deze cursus toch willen blijven bedienen.  

 

Ook is het te betreuren dat de suppletieregeling aan middelen heeft ingeboet. Tegelijkertijd is het 

aardig om te zien dat er kennelijk toch een bedrag uit het fondsenwervingstraject is gekomen dat 

besteed kon worden aan suppleties.  

 

Het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek is driemaal uitgekomen met een 

nummer en Lage Landen Studies tweemaal. Het tijdschrift VakTaal lijkt in de IVN langzaam de 

nieuwe weg te vinden. De uitgaven staan inmiddels digitaal op onze website, in 2016 zijn alle 

nummers verschenen.   

 

De website van de IVN was al een tijd aan vernieuwing toe, net als de ledenadministratie/database. 

De IVN heeft deze twee hangende zaken in 2016 aangepakt. Hierin zijn ook de bestaande 

uitwisselingsplatforms, de digitale nieuwsbrief, de vorig jaar ontstane samenwerking met 

Neerlandistiek.nl (voorheen Neder-L) en de bloggers meegenomen. In combinatie met het beter aan 

de mens brengen van het tijdschrift VakTaal en het opzetten van een grootschalig alumninetwerk 

hoopt en verwacht de IVN dat dit leidt tot een ruimer bereik van Neerlandici en anderen die zich 

bezighouden met de Neerlandistiek in binnen- en buitenland.  De aanpak van deze zaken is 

samengenomen met de verhuizing van het bureau van Tilburg University naar de Universiteit 

Utrecht. 

 

2 
 



Voor het jaar 2017 heeft het bestuur vastgesteld op welke wijze de vereniging haar kerntaken zal 

invullen en uitwerken. Onder het kopje vooruitblik 2017 vindt u een beschrijving van de 

voorgenomen activiteiten en de te behalen resultaten op hoofdlijnen.  

 

Onze dank gaat uit naar allen die in 2016 op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de IVN. Onze 

leden, subsidienten en donateurs bedanken wij voor hun bijdragen. Ook de redacteurs van de 

publicaties van de IVN zijn wij grote dank verschuldigd. Hun enthousiasme en inzet heeft gezorgd 

voor de verschillende uitgaven in 2016. Onze bloggers en klankbordleden bedanken wij voor hun 

inzet om de website te maken tot een levendige plaats voor digitale informatie-uitwisseling.  

 

Mede namens het bestuur,  

 

Iris van Erve  

Directeur  
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1. IVN anno 2016  

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek ziet als haar belangrijkste taak het stimuleren en 

ondersteunen van het onderwijs en het onderzoek in de neerlandistiek, met als kerndomeinen 

Nederlandse taal- en letterkunde, Nederlands als vreemde of tweede taal, vergelijkende taal- en 

literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en 

interculturele communicatie.  

 

De IVN biedt haar leden en andere geïnteresseerden een podium voor de studie neerlandistiek in de 

ruimste zin van het woord, door informatieverstrekking op de website, de uitgave van het 

wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek, de uitgaven van de reeks Lage Landen 

Studies, de uitgave van het populair-wetenschappelijke tijdschrift VakTaal, het publiceren van 

digitale nieuwsbrieven en de organisatie van het driejaarlijks wereldcongres waar de internationale 

neerlandistiek centraal staat.  

 

Aan zo’n 175 universiteiten in het buitenland doceren ongeveer 700 docenten in 40 landen aan 

meer dan 15.000 studenten neerlandistiek. De IVN onderhoudt voor deze docenten een website die 

functioneert als een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het Duitstalige 

gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse 

Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië.’ 

 

Het ledenbestand van de IVN is enigszins afgenomen, zie onderstaande tabel.  

Jaar donateurs ereleden betalend gereduceerd Studenten kosteloos Totaal 

Dec 

2016 

10 3 358 101 2 148 622 

Dec 

2015 

9 3 375 94 1 152 634 

Dec 

2014 7 3 363 85 2 150 610 

Tabel 1 Overzicht aantal leden 
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2. Publicaties 

 

Internationale Neerlandistiek 

Internationale Neerlandistiek is het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale 

Vereniging voor Neerlandistiek.  Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die 

werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek 

heeft een focus op de Nederlandse taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht 

voor interculturele aspecten van deze sub disciplines, communicatiewetenschap, didactiek en 

nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, 

culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Het tijdschrift is in zoverre uniek dat het in 

grotere mate dan andere Nederlandstalige tijdschriften op haar terrein qua vraagstelling, methode 

en object een internationaal vergelijkende en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale 

dimensie heeft. 

 

Ons wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek is opgenomen in ERIH PLUS: de 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences. ERIH PLUS is ontwikkeld door 

Europese onderzoekers onder leiding van de Standing Committee for the Humanities (SCH) van de 

European Science Foundation (ESF). Om opgenomen te worden in ERIH PLUS moeten 

wetenschappelijk tijdschriften voldoen aan de door hen gestelde benchmarks. Vervolgens vindt een 

peer review ronde plaats door een expert panel dat samengesteld wordt uit veertien humanitaire 

disciplines. Het uitgangspunt van ERIH is het mogelijk maken van global visibility van kwalitatief goed 

academisch onderzoek op het gebied van de humanitaire wetenschappen. De ERIH-index zorgt 

ervoor dat onderzoekers het nationaal en internationaal belang van hun onderzoek beter voor het 

voetlicht kunnen brengen.  

Internationale Neerlandistiek is een peer reviewed tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door 

twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op 

basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel te accepteren voor publicatie 

- eventueel nadat opmerkingen en suggesties van de beoordelaars zijn verwerkt in een nieuwe 

versie - ofwel af te wijzen. Naast artikelen bevat het tijdschrift kronieken en besprekingen. 

Internationale Neerlandistiek is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar: 

in februari, mei en oktober. IN wordt uitgegeven door Amsterdam University Press. 

Het tijdschrift wordt bij een lidmaatschap automatisch en zonder verdere bijkomende kosten aan de 

leden van de IVN ter beschikking gesteld.  
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IN heeft een oplage van ca. 600 exemplaren. In 2016 zijn drie nummers van IN uitgekomen. Zoals 

gebruikelijk is verschenen de nummers in druk nagenoeg gelijktijdig met het e-journal in open 

access. Van de 25 bijdragen in de nummers van jaargang 54 waren er 11 afkomstig van auteurs 

buiten de Lage Landen. Eén artikel werd afgewezen.  

Redactie  

De redactie van IN bestaat uit de volgende leden: 

• prof.dr. W.A.M. (Wannie) Carstens, Noordwes-Universiteit 

• R. (Roberto) Dagnino M.A., Rijksuniversiteit Groningen 

• dr. C. (Carl) De Strycker, Poëziecentrum Gent / Universiteit Gent 

• prof.dr. S. (Siegfried) Huigen, Uniwersytet Wroclawski 

• drs. A.A.M. (Alice) van Kalsbeek, Universiteit van Amsterdam 

• dr. M. (Marijke) Meijer Drees, Rijksuniversiteit Groningen, hoofdredacteur 

• dr. G. (Gerdi) Quist, University College London 

• dr. U. (Ulrike) Vogl M.A., Universität Wien 

Redactiesecretaris was Sjors van Ooij. 

Redactieraad  

De redactieraad adviseert de redactie, wijst op mogelijke auteurs vanuit de eigen regio, doet 

suggesties voor recensenten en voedt de redactie met ideeën. In feite fungeren de leden van de 

redactieraad als ambassadeurs in het veld en geven zij gevraagd en ongevraagd advies over het 

beleid van de redactie. In de redactieraad hebben zitting: 

• dr. Henriette Louwerse, Sheffield, vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk  

• prof.dr.hab. Judit Gera, Budapest, vertegenwoordiger van Centraal-Europa 

• dr. Marco Prandoni, Bologna, vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied 

• dr. Mona Arfs, Göteborg, vertegenwoordiger  van Noord-Europa 

• lic. Eric Mijts, Oranjestad, vertegenwoordiger van het Caribisch gebied 

• dr. Sugeng Riyanto MA, Jakarta, vertegenwoordiger van Azianië 

• prof.dr. Jolanda Vanderwal Taylor, Wisconsin, vertegenwoordiger van Canada en de 

Verenigde Staten 

• Natalia Karpenko MA, Kiev, vertegenwoordiger van Oost-Europa 
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Lage Landen Studies 

Lage Landen Studies is de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. In deze serie 

worden monografieën en thematische bundels uitgegeven die resultaat 

zijn van zowel individuele studies als van samenwerking tussen 

wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. 

De reeks bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur 

en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief.  

Met uitzondering van deel 1 zijn alle tot nu toe verschenen onderdelen 

delen eveneens in open access uitgekomen, ze zijn daarmee vrij 

consulteerbaar op www.oapen.org. OAPEN is een consortium van 

Europese University Presses dat zich – met steun van de Europese Unie – ten doel heeft gesteld om 

een thematisch geordende bibliotheek op te bouwen van Europese, peer reviewed, monografieën in 

de humane en sociale wetenschappen.  

In 2016 zijn twee delen van de reeks verschenen: 

Lage Landen Studies 7, Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-
Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars 
Redactie: Herman van der Heide, Arie Pos, Marco Prandoni & Dolores Ross 
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 90 382 2665 1, ca. 160 pp., € 29,99. 

In het contact tussen Noord- en Zuid-Europa – vaak beschouwd als gescheiden werelden – zijn taal 

en literatuur belangrijke bemiddelaars. Het Nederlands is in deze bundel vertrek-, aankomst- en 

ontmoetingspunt voor bijdragen over talige contrasten en literaire confrontaties tussen Noord en 

Zuid. 

 

Onderzoekers gevestigd in het Middellandse Zeegebied analyseren onder meer culturele 

ontmoetingen met de Griekse oudheid (Hugo Claus en Pasolini) en Japan (Cees Nooteboom en 

Basho). Ze bestuderen de identiteitsproblematiek van vrouwelijke migranten in België en Nederland 

in romans en verhalen van Rachida Lamrabet, Chika Unigwe, Yasmine Allas en Ellen Ombre. De 

cultuurbemiddelaarsfunctie van de taxichauffeurs van Abdelkader Benali en de karrenman van Hafid 

Bouazza komt eveneens aan bod. Ten slotte onderzoeken de auteurs hoe taalcontrasten 

doorwerken in vertalingen naar het Italiaans, Spaans, Catalaans en Turks. 
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Lage Landen Studies 8, Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken. De internationale receptie 
van Annie M.G. Schmidts Minoes 
Redactie: Jan Van Coillie & Irena Barbara Kalla 
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 94 014 4493 4, ca. 180 pp., € 29,99.  

Met 34 vertalingen in 29 talen is Minoes van Annie M.G. Schmidt het meest vertaalde Nederlandse 

kinderboek. In dit boek beantwoorden de auteurs intrigerende vragen over de receptie en vertaling 

van deze klassieker. Hoe drong Minoes door tot de (inter)nationale canon? Waarom werd het boek 

een succes in Rusland en Hongarije maar niet in Zweden, Zuid-Afrika en Polen? Welke rol spelen 

verfilming en toneelbewerking bij het succes van het boek? En hoe gaan vertalers om met Schmidts 

typische ironie, haar speelse taal en haar ‘ongewoon gewone Nederlands’? 

De centrale redactie behartigt de belangen van de uitgave van de reeks. De redactie wordt gevormd 

door: 

• Annika Johansson, Universiteit Stockholm, Zweden 

• Irena Barbara Kalla (voorzitter), Uniwersytet Wrocławski, Polen 

• Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Universität, Duitsland 

• Franco Paris, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", Italië 

• Olf Praamstra, Universiteit Leiden, Nederland 

• Alfred Schaffer, Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika 

VakTaal  

Voortvloeiend uit de samenvoeging van de LVVN met de IVN heeft de IVN er een mooi tijdschrift 

bijgekregen, VakTaal, waarin op journalistieke wijze informatie wordt verschaft over die aspecten 

van het vak waarvan neerlandici (uit welke discipline of beroepssector ook) op de hoogte moeten 

blijven en die niet zo gemakkelijk toegankelijk zijn via de verschillende vaktijdschriften. 

VakTaal wil geen wetenschappelijk tijdschrift zijn, daarvoor 

heeft de IVN al het tijdschrift Internationale neerlandistiek, maar 

vooral informeren over neerlandistiek in de volle breedte: de 

letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing. Ook 

onderwerpen uit het (middelbaar) onderwijs en de 

neerlandistiek extra muros komen aan bod. Bovendien bevat 

ieder nummer een groot aantal heel verschillende genres: een 

interview, een reportage, columns, enzovoort. 
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Dat maakt VakTaal een prettig blad om te lezen: een keer per kwartaal wordt u helemaal bijgepraat 

over wat er allemaal leeft in het vak. Maar we hopen dat het blad bovendien op verschillende 

manieren kan worden ingezet. In het onderwijs bijvoorbeeld: de uiteenlopende teksten zijn volgens 

ons uitstekend geschikt voor onderwijs Nederlands. Gevorderde cursisten NT2 zouden bijvoorbeeld 

best eens kunnen discussiëren over een reportage over een artikel waarom buitenlandse studenten 

Nederlands willen leren; een toets op de middelbare school zou best eens een opiniërend stuk over 

de Reinhardt kunnen bevragen. 

Leden van de IVN kunnen - na inlog op de website - de verschenen exemplaren online bekijken. 

Leden kunnen eveneens kiezen voor een gecombineerd lidmaatschap, met toezending van zowel 

Internationale Neerlandistiek als VakTaal in druk. 

VakTaal verschijnt vier keer per jaar, eens per kwartaal. In 2016 zijn twee dubbelnummers (1-2 en 3-

4) van VakTaal verschenen. 

De redactie van VakTaal bestaat uit: 

• Suzanne Aalberse, Universiteit van Amsterdam 

• Iris van Erve, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, eindredacteur 

• Janneke Louwerse, Hogeschool Rotterdam 

• Marc van Oostendorp, Universiteit Leiden, hoofdredacteur 

• Truus De Wilde, Freie Universität Berlin 

Website: www.ivn.nu  

De website van de IVN bevat alle informatie die van belang kan zijn voor de leden. Zo is er 

bestuurlijke informatie, een docentenlijst, en zijn er overzichten van uitgaven, 

publicatiemogelijkheden en van vacatures te vinden. Ook nieuwsberichten over interessante 

cursussen, beurzen en congressen worden op de website vermeld.  

 

Op de site van de IVN staan tientallen blogs van leden, die stuk voor stuk een fascinerend beeld 

geven van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur. In 2016 hebben de volgende bloggers de IVN-

website met hun observaties en ervaringen verrijkt:  

• Joop van der Horst (Leuven)  

• Renate Sluisdom (Sint Maarten)  

• Mieke Daniëls-Waterman (Jeruzalem)  
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• Albert Gielen (Praag)  

• Katerina Rossolovich (Sint-Petersburg)  

 

De website is in 2016 geheel vernieuwd en aan de eisen van de moderne tijd aangepast. Ook het 

beeld is geactualiseerd. Er is een begin gemaakt met het herzien van de database van de IVN, het 

ledenbestand en het financieel beheer.  

 

Nieuwsbrief IVN  

De nieuwsbrief van de IVN is een tweemaandelijks bulletin dat nieuws van het bestuur en van de 

leden bevat. Vakgroepen kondigen hierin congressen aan, roepen op tot bijdragen en doen verslag 

van bijeenkomsten, cursussen en culturele activiteiten. Ook de vorderingen van de organisatie van 

het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum worden erin vermeld. De nieuwsbrief wordt per e-mail 

verspreid en heeft buiten de leden van de IVN nog een aantal andere geïnteresseerde lezers.  

Sinds 2014 is er een nieuw bulletin bijgekomen: de IVN-mededelingen, voorheen LVVN-

mededelingen. Dit nieuwsbulletin wordt ook per e-mail verspreid en zal op de website van de IVN 

worden opgenomen. Ook is er een nauwe samenwerking ontstaan met het online tijdschrift voor 

taal- en letterkundig onderzoek: www.neerlandistiek.nl.  

 

Nieuwe media  

De inzet van sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter heeft er sinds 2013 voor gezorgd dat 

de communicatie met de achterban versterkt en vergroot is. Deze media maken het mogelijk het 

netwerk van neerlandici uit te breiden en onderlinge interacties en discussies te stimuleren.  
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3. Organisatie 

Bestuur  

De vereniging kent een dagelijks bestuur waarin voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en 

secretaris als kernbestuur fungeren en tevens de werkgeversrol van de directeur op zich nemen. 

Daarnaast hebben vier gewone leden zitting in het bestuur. Zij vertegenwoordigen samen de regio’s 

Verenigd Koninkrijk en Ierland, het Middellandse Zeegebied, het Franstalige gebied, de Duitstalige 

regio, de regio Centraal-Europa, de Nederlandse universiteiten en de Nederlandstalige universiteiten 

in België. IN het groot bestuur hebben vertegenwoordigers zitting van de regio’s Noord-Europa, het 

Caribisch gebied, Azianië, Noord-Amerika, Midden en Centraal Europa en Zuidelijk Afrika.  

De leden van het dagelijks bestuur komen tweemaal per jaar bijeen. Daarnaast worden zij 

regelmatig per e-mail geïnformeerd en bevraagd over relevante ontwikkelingen, (financiële) 

resultaten in relatie tot de beoogde doelen, de wensen en behoeften van de leden. 

Vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur zijn aanwezig bij diverse met het vakgebied 

verbonden activiteiten binnen en buiten de Lage Landen. Verder is er regelmatig overleg tussen de 

leden van het kernbestuur en tweewekelijks tussen voorzitter en directeur. De leden van het groot 

bestuur zijn welkom bij vergaderingen van het dagelijks bestuur, mochten zij zich ten tijde van die 

vergadering in Nederland of België bevinden.  

Eind 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Kernbestuur    

dr. Henriette Louwerse Voorzitter + vertegenwoordiger 

van het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland 

University of Sheffield 

prof.dr. Jelica Novakovic Vicevoorzitter + 

vertegenwoordiger van de 

regio Midden-Europa 

Beogradski Univerzitet Servië  

prof.dr. Els Stronks Secretaris + vertegenwoordiger 

van de Nederlandse 

universiteiten 

Universiteit Utrecht 

prof.dr. Matthias Hüning Penningmeester + 

vertegenwoordiger van de 

Duitstalige regio 

Freie Universität Berlin 
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Dagelijks bestuur   

prof.dr. Lars Bernaerts Lid + vertegenwoordiger van de 

Nederlandstalige universiteiten 

in België 

Universiteit Gent 

dr. Johan Vanparys Lid + vertegenwoordiger van 

het Franstalige gebied 

Université de Namur 

Groot bestuur   

dr. Annika Johansson Lid + vertegenwoordiger van 

Noord-Europa 

Stockholms Universitet 

drs. Herman van der Heide Lid + vertegenwoordiger van 

het Middellandse Zeegebied 

Università degli Studi di 

Bologna 

lic. Eric Mijts Lid + vertegenwoordiger van 

het Caribisch gebied 

Universiteit van Aruba 

prof.dr. Herman de Vries Lid + vertegenwoordiger van 

Noord-Amerika 

Calvin College 

dr. Jugiarie Soegiarto Lid + vertegenwoordiger van 

Azianië 

Universitas Indonesia Jakarta 

ass.prof. Larisa E. Shishulina Lid + vertegenwoordiger van de 

regio Oost-Europa 

Moskous Staatsinstituut voor 

Internationale Betrekkingen 

MGIMO 

dr. Nerina Bosman Lid + vertegenwoordiger van 

Zuidelijk Afrika 

Universiteit van Pretoria  

 

Directie en bureau 

In 2016 werd de directie gevoerd door directeur Iris van Erve.  

Het bureau maakt daarnaast gebruik van de diensten van: 

• Mw. Marloes van Bergen (organisatieassistente) 

• Dhr. Sjors van Ooij (tekstredactie IN) 

• Mw. Marike Kockmann AA (financiële administratie) 

• Tremani (ICT-ondersteuning) 
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Raad van Advies 

De plaatsen in de Raad van Advies worden ingenomen door personen die op grond van hun kennis 

en ervaring en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de IVN. De leden kijken met een 

strategische blik naar de omgeving waarin de IVN opereert en geven gevraagd en ongevraagd advies 

over het beleid. In de Raad van Advies hebben (december 2016) zitting:  

• Dhr. Dorian van der Brempt, directeur Spilliaert Huis in Oostende, cultuurkenner, voormalig 

directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel 

• Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur 

• Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig 

hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel 

• Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College 

London 

• Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan 

de Universiteit Utrecht 

• Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds 

• Dhr. prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van 

Tilburg 

• Mevrouw Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse 

Radio en Televisie) 

• Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke 

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)  
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4. Vooruitblik  

Voor het jaar 2017 heeft het bestuur de onderstaande activiteitenagenda opgesteld voor het 

bureau.  

Er zijn dit jaar grote rollen weggelegd voor het veldonderzoek van de IVN en een visie op de 

toekomst van de internationale neerlandistiek.  

 
BASISACTIVITEITEN 
 
Organisatie 

• Informatieverstrekking 
• Ledencontacten 
• Abonnementenregistratie 
• Systeembeheer 
• Externe vertegenwoordiging IVN 
• Profilering IVN 
• Ledenwerving 

 
Bestuur en beheer 

• Ontwerpen en voeren van financieel beleid (begroting, 
compartimentering) 

• Opstellen van jaarverslag 2016 
• Opstellen van meerjarenplan toekomstvisie 2017 - 2021  
• Aanvragen subsidie 2016 NTU (binnen opgestelde kaders NTU) 
• Onderhouden van contacten en van samenwerking met de Taalunie  
• Samenstelling Raad van Advies IVN herbekijken 
• Initiatiefname tot samenwerking met andere partners in het werkveld 

(Neerlandia, AVN, Levende Talen) 
• Ondersteunen van wetenschappelijke initiatieven en beheer 

projectsubsidies 
• Innovatie website (vormgeving, behouden functionaliteit, 

domeinverandering ivnnl.com -> ivn.org) 
• Herzien CRM en koppeling Snelstart 
• Ondersteunen bestuur/NTU (meerwaarde-onderzoek, aanbesteding 

zomercursussen, aanbesteding docentennascholing, herziening 
suppletieregeling, AFO) 

• Communicatie (bestuur en leden)  
• Regioplatform Nederland/Vlaanderen 
• Coördinatie en deels uitvoering veldonderzoek internationale 

neerlandistiek 
• Samenwerking TLC/UU 

 
MEDIA  
 
Wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek 

• Faciliteren van de redactie 
• Organisatie redactievergaderingen (2x)  
• Onderhouden van de contacten met hoofdredacteur en 

redactiesecretariaat 
• Zorg dragen voor accurate druk, verzending en verschijning van het 
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tijdschrift ook in open access (3x) 
• Ondersteunen van digitalisering NEM/IN door DBNL 
• Onderhouden van contacten met Amsterdam University Press op het 

gebied van druk, verzending en financiën 
• Bijhouden van webstatistieken e-journal 

 
Publicatiereeks Lage Landen Studies 

• Voeren van incidenteel overleg met voorzitter centrale redactie 
• Contacten leggen met potentiële auteurs 
• Begeleiden van bundelredacteuren en/of individuele auteurs in 

samenwerking met de redactie 
• Uitbrengen van een à twee delen/bundels per jaar 
• Onderhouden van contacten met Academia Press 

 
Populair-wetenschappelijk tijdschrift VakTaal 

• Faciliteren van de redactie en redactieraad 
• Redactiesecretaris benoemen en verzorgen (directeur) 
• Zorg dragen voor accurate druk, verzending en verschijning van het 

tijdschrift, ook op het gesloten deel van de IVN-site  
• Onderhouden van contacten met de drukker, inzake druk, verzending en 

financiën 
• PR-activiteiten initiëren in nauwe samenwerking met redactie 
• Checks & balances-afspraken maken met hoofdredacteur 
• Planningsafspraken maken met hoofdredacteur 
• Afspraken maken met hoofdredacteur inzake open acces, digitale 

uitgaven, toegang leden 
• Toekomstvisie ontwikkelen in nauwe samenwerking met 

hoofdredacteur/redactie (samenwerking IN, betrekken internationale 
Neerlandistiek, richten op academici binnen de neerlandistiek, 
vakdidactiek Nederlands verankeren, letterkunde verankeren) 

 
Nieuwsbrieven  

• tweemaandelijks uitbrengen van een digitale nieuwsbrief 
• regelmatig uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voorheen door de 

LVVN 
• doorplaatsing ism neerlandistiek online 

 
Nieuwe media 

• Wekelijks plaatsen van nieuwsflitsen op de website 
• Regelmatig plaatsen van nieuwsberichten en blogs 
• Beheren blogs en samenwerking bloggers 
• Ondersteunen van de (regio)platforms; desgewenst ontwikkeling van 

nieuwe platforms 
• Uitvoeren en analyseren van webstatistieken en formuleren van beleid 

daarop 
• Bijhouden en voeden van IVN-accounts op LinkedIn, Facebook, Twitter 
• Samenwerking neerlandistiek online 
 

Databanken op website in samenwerking met de Taalunie 
• Actualiseren van docentenlijst in samenhang met nieuwe website 
• Actualiseren van vacature- en stagebank in samenhang met nieuwe 

website 
• Monitoren door wie vacatures zijn ingevuld: ledenwerving & profilering 

 
 
PROJECTEN 
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Toekomstvisie 

• Commissie samenstellen 
• Plan met tijdpad schrijven 
• Coördineren en uitvoeren volgens plan 

Veldonderzoek 
• Coördineren en uitvoeren volgens plan en opdracht 
• Opdracht verstrekken 

Colloquium Neerlandicum 
• Opstarten van commissieoverleg met gastinstelling colloquium 2018 
• Formeren van wetenschappelijke voorbereidingscommissie 2018 

(colloquiumcommissie) 
• Formeren van begeleidingscommissie gastinstelling colloquium 2018 
• Vastleggen van hotelaccommodatie 2018 
• Contact zoeken samenwerking Vlaams Parlement in Brussel 
• Bijeenkomst 1 van colloquiumcommissie en begeleidingscommissie 

gastuniversiteit  
• Bijeenkomst colloquiumcommissie DB 
• Eerste aanzet keuze thema 
• Webpagina’s colloquium van actuele informatie voorzien 
• Fondsenwerving + voortdurend bijstellen van de begroting 
• Initiëren van diverse PR-activiteiten 

 
 
FONDSENWERVING 
 
Fondsenwerving in samenwerking met de Nederlandse Taalunie 

• Ontplooien van initiatieven om middelen te genereren vanuit publieke en 
private sector 

• Contribueren aan en mede-initiëren grootschalig alumninetwerk  
• Fondsenwerving colloquium  
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5. Financieel verslag  
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