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Master in Neerlandistiek

Nederlandse taal en 
cultuur



'Het multidisciplinaire karakter van deze 
master biedt een prima uitgangspunt voor 
een toekomst waarin je bijvoorbeeld het 
tekstschrijverschap combineert met een 
baan in het onderwijs.'

In de master Nederlandse taal en cultuur geef je – door de 
keuze van je vakken – een eigen profiel aan je studie. Zo kun 
je je richten op bijvoorbeeld educatie, taalbeleid of 
cultuurbeleid. De vakinhoudelijke verdieping combineer je 
met het zelfstandig verrichten van onderzoek. 
De aangeboden vakken omvatten alle deelgebieden van de 
Neerlandistiek: Nederlandse letterkunde (Historische en 
moderne), Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica en 
Nederlandse taalkunde. 

Dr. José Plug



In het vak Literaire 
cultuur, moderne 
Nederlandse 
letterkunde maak je 
kennis met de 
culturele en literaire 
praktijken van 
vroeger en nu. 
Je bestudeert actuele 
internationale 
discussies op het 
terrein van literatuur 
als sociaal-culturele 
praktijk en je verfijnt 
je vaardigheden om 
wetenschappelijk 
onderzoek hiernaar 
te doen. Je krijgt 
inzicht in de rol van 
literaire werken in 
publieke debatten 
en de manier waarop 
culturele conventies, 
institutionele 
strategieën en/of 
politiek-maatschap- 
pelijke discussies ons 
beeld van literatuur 
beïnvloeden.

Carrièreperspectief

Neerlandici vinden werk op zeer 
uiteenlopende terreinen. Je kunt 
uiteraard in het onderwijs aan de slag, 
bijvoorbeeld als docent Nederlands of 
taaltrainer, maar er is veel meer 
mogelijk. Je kunt ook denken aan een 
functie als educatief medewerker binnen 
de culturele sector. Of je weg vinden in 
de wereld van het boek, als uitgever, 
corrector, tekstschrijver of recensent. 
Wil je in de (online) media werken dan 
kan dat bijvoorbeeld als redacteur, 
onderzoeker, journalist of literair 
recensent. Bovendien kun je als 
Neerlandicus bij de overheid terecht als 
speechschrijver of taaladviseur. Wil je 
het bedrijfsleven in, dan kun je 
zelfstandig ondernemer worden 
(tekstredactie, taalonderwijs), of 
communicatiemedewerker. 

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
in Neerlandistiek

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd / deeltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
60849

Kerngegevens

Toelatingseisen

De master Nederlandse taal en cultuur 
is open voor aanmelding voor 
kandidaten met een universitair 
bachelordiploma in:
• Nederlandse taal en cultuur
• Taal en communicatie
• Communicatie- en informatie- 
wetenschappen
Zie ook:
uva.nl/ma-nederlands > Toelating en 
inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

Admissions Office
T: +31 (0)20 525 4481
E: admissionsma-fgw@uva.nl


