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Impulstraject 2021-2024: sterke internationale netwerken voor een slagvaardige en toekomstgerichte 
neerlandistiek.  
Kris Van de Poel, Carlijn Pereira en Wiske Verhaest 
 
De Nederlandse en Vlaamse overheden hebben een eenmalige investering ter beschikking gesteld om 
de internationale neerlandistiek te versterken, en de status en bekendheid van de internationale 
neerlandistiek als wetenschapsdiscipline te vergroten. Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie 
beheert dit ‘Impulstraject’ voor een looptijd van drie jaar (juni 2021 – juni 2024). De Taalunie wil met 
het impulstraject inzetten op de knelpunten die door de IVN en het veld als meest acuut worden 
ervaren, en die naar voren zijn gekomen tijdens het participatietraject dat de Taalunie ter voorbereiding 
op het impulstraject organiseerde: 
 
1. de grote werkdruk die door de afdelingen Nederlands wordt ervaren; 

2. de isolatie die onderzoekers, docenten en studenten ervaren;  

3. de uitstroom van studenten. Zowel het afnemende aantal eerstejaars als het groter wordende 

aantal studenten dat na een bachelor niet voor een master in de neerlandistiek kiest.  

 

In de eerste helft van deze bijdrage zal de Taalunie een toelichting geven op de plannen die zijn 

uitgewerkt voor het impulstraject. ‘Sterke netwerken’ zijn daarin een leidmotief. Om die reden is Wiske 

Verhaest door de IVN en de Taalunie gevraagd om in het najaar van 2022 met de afdelingen Nederlands 

uit te werken hoe bestaande en eventueel nieuw te vormen netwerken zo goed mogelijk benut kunnen 

worden om de afdelingen te versterken. Tijdens de tweede helft van deze sessie zal Wiske de opmaat 

verzorgen voor dit traject dat in het najaar van 2022 met de IVN en de afdelingen gelopen zal worden.  
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