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WAT? 
Tijdens een stage Nederlands als vreemde taal (NVT) werk je mee aan het onderwijs op een 

afdeling Nederlands van een universiteit in het buitenland, waar studenten Nederlands studeren 
(als hoofd- of als bijvak). Je geeft bijvoorbeeld conversatielessen of draagt bij aan taalverwervings-

lessen Nederlands voor niet-moedertalige studenten, je assisteert bij het corrigeren van 

opdrachten, je helpt met het organiseren van filmavonden of koffie-uurtjes, enz. Het takenpakket 
verschilt per stageplaats, afhankelijk van de begeleidende docent(en) ter plaatse en de inbreng 

van de stagestudent.  
 

VOOR WIE?  
Uiteraard is deze stage vooral geschikt voor studenten Nederlands, of TCS studenten met een talig 
profiel en met belangstelling voor tweede taalverwerving, taalonderwijskunde, taalontwikkeling, 

linguistiek, enz. Maar ook studenten die een vreemde taal studeren kunnen in aanmerking komen.  
 
WAAROM?   

In deze stage leer je de neerlandistiek in een buitenlandse context kennen en krijg je een heel 

nieuw perspectief op de Nederlandse taal en cultuur. Je maakt kennis met niet-moedertalige 
studenten die voor het Nederlands kozen, en met de manier waarop zij naar Nederland en de 

Nederlandse taal en cultuur kijken. Je doet bovendien didactische ervaring op.  
 

HOE?  
De stage is onderdeel van een semester studeren in het buitenland; de stagestudent maakt 
gebruik van één van de beschikbare Erasmusplaatsen aan de betreffende universiteiten. Je bent 

dus behalve stagestudent ook uitwisselingsstudent en volgt naast de stage zelf ook vakken.   

 

WAAR? 
Brno (Tsjechië) 
Boedapest (ELTE) (Hongarije) 
Keulen (Duitsland) 
Londen (UCL) (Engeland) 
Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) (Spanje) 
Münster (Duitsland) 
Napels (Italië) 
Poznan (Polen) 
Sheffield (Engeland) 
Stockholm (Zweden) 

 
N.B. Je kunt alleen aangenomen worden na overleg met het stage-verlenende instituut;  

er zijn dus geen garanties vooraf.  

 
MEER INFORMATIE?  

In een ‘NVT Community’ op Blackboard vind je meer informatie over de diverse plaatsen, en 

verslagen van studenten die  je voorgingen. Meld je daarvoor aan bij Emmeline Besamusca 
(E.N.Besamusca@uu.nl). En natuurlijk mag je ook een afspraak maken!  

 

SOLLICITEREN?  
Uiterlijk een maand voor de aanmeldingsdeadline van het International Office voor een 

Erasmusplaats, met (Nederlandstalige) motivatiebrief en cv, bij Emmeline Besamusca  

(E.N.Besamusca@uu.nl).  
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