
  

  

 
 
 

 
 

Stagevacature  

Internationaal congres  

 

Elke drie jaar organiseert de IVN een eigen congres: het Colloquium Neerlandicum. 

In de afgelopen decennia is de internationale neerlandistiek uitgegroeid tot een dynamische, 

veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks Colloquium 

Neerlandicum is voor onze leden de gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en 'best 

practices' uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het 

netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden. 

In 2018 zullen we naar verwachting wederom met zo'n 300 docenten en onderzoekers bij elkaar 

zijn. We worden gastvrij ontvangen door de KU Leuven. Het 20e Colloquium Neerlandicum vindt 

plaats van 27 t/m 31 augustus 2018 en heeft als thema Nederlands in beweging.  

Geboden wordt een dynamische werkomgeving waarin je actief meewerkt aan en meedenkt over 

de verschillende praktische en wetenschappelijke aspecten van een colloquium. Je werkt mee aan 

het samenstellen van het colloquiumprogramma en het culturele (avond)programma, krijgt de 

mogelijkheid het colloquiumhandboek mee samen te stellen, verzorgt pr- en communicatie voor 

het colloquium, legt contacten met diverse afdelingen en wetenschappers in Leuven en denkt mee 

over fondsenwerving.  

We zoeken zowel stagiairs die een onderdeel van het colloquium verzorgen (zoals het Handboek, 

de PR of het cultuurprogramma) als allrounders die op alle organisatorische fronten assistentie 

verlenen. Afhankelijk van wat voor soort stage je wilt lopen gaat het om minimaal twee dagdelen 

per week tot maximaal vier dagen. Ook bestaat de mogelijkheid het aantal dagdelen in de loop 

van de stage te laten oplopen. Tijdens de colloquiumweek ben je van maandagochtend 27 

augustus t/m zaterdagochtend 1 september aanwezig in Leuven. Op vrijdagavond sluit je de week 

samen met de andere deelnemers af tijdens een gezellig slotdiner met entertainment. 



  

  

 
 
 
Heb je interesse om in een actief team mee te draaien en bij te dragen aan het 20e Colloquium 

Neerlandicum? Dan is deze stage iets voor jou! 

  

Over de internationale neerlandistiek 
 

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt 

academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, 

geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.  

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 

600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 13.000 studenten. Voor haar werking 

ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie. 

De docenten leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands, onderzoeker, vertaler of 

tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale instanties of posities in het (internationale) 

bedrijfsleven. De IVN stimuleert en ondersteunt onderwijs en onderzoek, met als kerndomeinen: 

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 onderhoudt 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’. De 

belangrijkste activiteiten zijn: actuele informatieverstrekking over het vakgebied via de website, 

de digitale nieuwsbrief, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek dat zowel in 

druk als online verschijnt, het populairwetenschappelijke blad VakTaal, de thematische reeks Lage 

Landen Studies en de organisatie van het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum. 

Informatie 

 
Het bureau van de IVN is gevestigd aan de Universiteit Utrecht, Trans 10, kamer 2.37. Voor meer 

informatie over een van de vacatures of het inzien van materiaal kan contact op worden genomen 

met directeur Iris van Erve via i.vanerve@ivn.nu of kijk op www.ivn.nu  
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