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Master in Taalwetenschappen

Nederlands als tweede 
taal en meertaligheid



'Meertaligheid wordt omgeven door 
mythes. Het wordt bijvoorbeeld nog steeds 
vaak geassocieerd met taalachterstanden, 
terwijl meertaligheid letterlijk en figuurlijk 
verrijkend is.'

In de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid doe 
je theoretische en praktische kennis op over het leren van 
Nederlands als tweede taal of tweede moedertaal, 
meertaligheid en geletterdheid. Na afronding ben je een 
specialist op dit gebied en weet je hoe (tweede) talen worden 
verworven, hoe je effectief taalonderwijs kunt vormgeven, en 
hoe je gestalte geeft aan goed taalbeleid.
Deze duale master is uniek in Nederland: je krijgt een 
grondige academische voorbereiding op praktische beroepen 
in het domein van de tweedetaalverwerving en -taalonderwijs 
en meertaligheid. Een praktijkperiode van een halfjaar is een 
belangrijk onderdeel van het curriculum. Tijdens deze stage 
doe je alvast werkervaring op en ontwikkel je samen met 
professionals onderwijsmateriaal, taalbeleid of je geeft les.
Amsterdam is als internationale en diverse stad een levend 
voorbeeld voor je latere werkveld op het gebied van 
meertaligheid, taalbeleid en Nederlands taalonderwijs, met 
ruime mogelijkheden voor het lopen van stages.

Dr. Sible Andringa



De meertalige 
samenleving. Beleid 
en praktijk (6 EC)
In dit vak staan de 
consequenties van 
meertaligheid 
centraal. Wat 
betekent meertalig- 
heid voor een 
individu? Hoe kan 
een samenleving het 
beste omgaan met 
de vele talen die er 
worden gesproken?
Centraal in dit vak 
staan de gevolgen 
van meertaligheid 
voor het onderwijs, 
al komen ook de 
gevolgen voor het 
individu en de 
samenleving aan de 
orde. En hoewel de 
nadruk op het 
Nederlandse taal- 
gebied ligt, is het 
vaak ook interessant 
om over de grens te 
kijken.

Specialisatie
Dankzij het ruime aanbod in 
keuzevakken, stagemogelijkheden en 
scriptieonderzoeksvragen, kun je je  
specialiseren in bijvoorbeeld de 
taalontwikkeling van het jonge kind, 
alfabetisering, of taalbeleid en -advies.

Docentschap
De master biedt de mogelijkheid tot het 
behalen van het certificaat ‘Competent 
NT2-docent’, de officiële startkwali- 
ficatie voor het docentschap NT2.

Carrièreperspectief
Nederland is een meertalige samen- 
leving: onze kinderen leren op school 
meerdere vreemde talen, naar schatting 
tweeënhalf miljoen Nederlanders 
groeien op met meerdere talen thuis, en 
nieuwkomers die op latere leeftijd naar 
Nederland komen leren Nederlands als 
tweede taal (NT2). Wonen en werken in 
de snel veranderende Nederlandse 
kenniseconomie vraagt veel van 
iemands taalvaardigheid en geletterd- 
heid. Daarom is er veel vraag naar 

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
Taalwetenschappen

Duur
1,5 jaar / 90 EC

Vorm
Voltijd, met een 
uitgebreide stage 
van een halfjaar

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
60816

Kerngegevens
professionals op het gebied van 
Nederlandse (tweede)taalverwerving, 
meertaligheid en geletterdheid en zijn 
de kansen op een mooie baan groot.
Mogelijke functies zijn:
• NT2-consulent, schoolbegeleider 

en taaltrainer;
• beleidsmedewerker taalbeleid;
• ontwikkelaar van lesmateriaal;
• onderwijsonderzoeker.

Toelating en inschrijving
Deze master is open voor aanmelding 
met een universitair bachelordiploma in:
• Nederlandse taal en cultuur,
• Taalwetenschap,
• een universitair bachelordiploma in 
een vreemde taal of een hieraan gelijk- 
waardige opleiding. Vanwege het 
beperkte aantal stageplaatsen geldt een 
selectieprocedure, waarbij de examen- 
commissie kijkt naar de invulling van je 
bachelor, je studieresultaten, bachelor- 
scriptie en motivatie. Aantoonbare 
affiniteit met het vakgebied is een pre. 
Kijk voor meer informatie op:
uva.nl/ma-nt2 > Toelatingseisen

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

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


