Jubileumbijeenkomst 30 jaar INTT
Wie vijftig jaar geleden als buitenlands student of medewerker aan de UvA Nederlands wilde leren,
werd doorverwezen naar de Afdeling NT2 van de VU. Beide universiteiten hadden destijds in goed
overleg met elkaar afgesproken om deze faciliteit aan de De Boelelaan te stationeren. Het aantal
NT2-cursisten groeide echter explosief, zodat in de jaren 80 van de vorige eeuw werd besloten UvAstudenten niet langer naar Buitenveldert te sturen. In plaats daarvan besloot de UvA zelf cursussen
in het centrum van Amsterdam aan te bieden. Het INTT was geboren!
Van NT2 naar Taalonderwijs en Taaladvies
Lange tijd stond INTT voor het Instituut voor Nederlands als Tweede Taal. Maar niet alleen uit het
buitenland afkomstige (aspirant-)studenten en medewerkers hebben behoefte aan ondersteuning
bij het leren van Nederlands. Ook de taalvaardigheid van sommige van huis uit Nederlandstalige
studenten laat te wensen over. Voor deze nieuwe doelgroep zijn inmiddels remediëringscursussen
en een Schrijfcentrum in het leven geroepen. Verder wil het INTT de expertise die in de loop der
jaren met uiteenlopende doelgroepen is opgedaan aan anderen overdragen. Het organiseert
regelmatig na- en bijscholingscursussen en mastercourses. Het INTT is gebleven, maar de letters
staan nu voor Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies.
Vooruitzichten
Sinds de zestiende eeuw heeft Amsterdam een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen
van buiten. Anno 2016 is dat niet anders en het INTT verwacht nog lange tijd door te kunnen gaan
met werkzaamheden die op de pijlers NT2, NT1 en Na- en bijscholing zijn gestoeld. In het verleden
heeft dat, vaak in samenwerking met collega’s van zusterinstituten, al tot mooie producten geleid op
het gebied van cursusontwikkeling, leermiddelen en toetsing en we hopen die lijn nog lang voort te
kunnen zetten. Daarnaast zijn er nauwe banden met de duale master Nederlands als Tweede Taal en
Meertaligheid en met de Afdeling Neerlandistiek waarvan het INTT sinds kort officieel deel uitmaakt.
Die contacten maken het mogelijk om in de toekomst onderwijs en onderzoek beter op elkaar af te
stemmen. Een overzicht van een deel van onze activiteiten presenteren we bij de viering van het 30jarig jubileum.
Programma:
13.00 - 14.00 Ontvangst met koffie of thee
14.00 - 14.10 Welkom en opening
14.10 - 14.55 Presentaties
Joke Olie: Master classes en trainingen voor docenten vo en NT2
Sietske Bongenaar: ‘Als de wereld verkeerd om’. Taalondersteuning aan
moedertaalsprekers
Nicky Heijne & Francien Schoordijk:
Open online course Beter Schrijven: een voorproefje
14.55 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.35 Presentaties
Jack Li: 30 jaar NT2 bij het INTT
Freek Bakker: ‘Taal is móói, móóie taal’. Poëzie in de klas
Henk Noorland: ‘Als je denkt aan Nederland…’ Liedjes in beeld
Bas Heijne: Een woord, een taal, een land; waarom spreken we nog Nederlands?
16.35 - 16.55 Prijsuitreiking schrijfwedstrijd
16.55 - 17.00 Afsluiting
17.00 - 18.30 Borrel
Tijd en locatie: De bijeenkomst begint om 13.00 uur met koffie en thee in de Waalse kerk,
Walenpleintje 159.
Aanmelden: meld je aan door een mail te sturen naar intt@uva.nl

