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Toekomst  
Missie, speerpunten, innovatie, bereik, middelen, communicatie, samenwerking 

De IVN zorgt in opdracht van de Taalunie voor activiteiten die erop gericht zijn de toekomst van de 

internationale neerlandistiek uit te denken en vorm te geven. De IVN adviseert op basis van die 

activiteiten een visie voor de toekomst die de Taalunie kan aanwenden om beleid te maken voor de 

internationale neerlandistiek. Aanbevelingen naar aanleiding van de IVN-rapporten De staat van het 

Nederlands in de wereld (2017), Neerlandistiek mondiaal (2018) en rondetafelgesprekken (2018-2019) 

1. Lectoren en taalassistenten 
Investeer in een stage- en lectorennetwerk (bijvoorbeeld via suppleties, uitzenden van taaldocenten, 

etc.). Lectoren en assistenten leveren een belangrijke bijdrage aan de studieprogramma’s. Niet alleen 

dragen ze bij aan de taalprogramma’s, ze creëren ruimte voor docent-onderzoekers om zich te richten 

op onderzoek, culturele programma’s en een wervingsbeleid. Ze verhogen de status van het vak 

binnen de buitenlandse instituten .  

2. Professionaliteit 
Investeer in studenten- en docentencursussen. Een goed aanbod van cursussen maakt zichtbaar wat 
studenten allemaal geboden wordt. Een doortimmerd docentennascholingsbeleid laat 
professionaliteit zien. Zowel online, in het taalgebied en op locatie.  

3. Netwerk  
Investeer in het aanleggen en beheren van een alumni-bestand van internationale neerlandici. Een 

dergelijke dataverzameling helpt de status van de studie – waar nodig – te verhogen, helpt studenten 

te werven, benadrukt direct nut van/directe functies voor internationale neerlandici, levert stage-

opdrachten op, zorgt voor inzet van lokale neerlandici voor lobby activiteiten.  

Maak het huidige globale netwerk zichtbaar: www.ivn.nu/wereldkaart, benadruk het nut en laat zien 

wat er is en leg uit dat als er niet in geïnvesteerd wordt een mondiaal netwerk afkalft en verdwijnt.  

4. Verankering  
Bevorder contacten tussen verschillende universiteiten. Investeer in internationale projecten. 

Samenwerking op het gebied van onderzoek is een belangrijke verankering. Universiteiten zijn 

geïnteresseerd in ‘excellent’ onderzoek dat kan meedingen naar onderzoeksgelden. 

Investeer in – geaccrediteerde – internationale platforms/publicaties die er zijn: www.ivn.nu, 

Internationale Neerlandistiek, Lage Landen Studies, Dutch Crossing, Journal for Dutch Literature. Maak 

gebruik van wat er is en maak dit toekomstbestendig.  

5. Vers bloed 
Investeer in jong en nieuw talent bij de internationale neerlandistiek. Zorg ervoor dat hun ambities 

deel uitmaken van de toekomst van het vakgebied. Het vak hangt op de academische standing, kennis, 

de ervaring, de inzet en het enthousiasme van personen. Het is zaak om jonge gemotiveerde 

onderzoekers aan het Nederlands te binden door een actief netwerk dat hun kansen biedt. Investeer 

in modules op (regio)colloquia die hier ruimte voor bieden, zorg voor voldoende relevante en 

productieve stageplaatsen.  
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