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1. Honderd verhalen in gesprek. Het korte verhaal i n de Nederlandse literatuur 

In deze cursus worden niet minder dan honderd korte verhalen uit de Nederlandse literatuur 
ter lezing aangeboden. Personages, setting, thema’s en motieven zullen als in een 
caleidoscoop veranderen. Deze gevarieerdheid is een voordeel maar stelt tegelijkertijd 
bepaalde eisen aan de lezer die tijdens het lezen actief, creatief en alert moet blijven. Het 
college bestaat uit 12 eenheden. Het eerste hoofdstuk ‘Het korte verhaal als literair genre’ 
werd geschreven om de bewuste houding tijdens de lectuur van korte verhalen te creëren 
en/of te bevorderen. Het korte verhaal wordt hier met en tegenover de andere korte epische 
vormen tegen het licht gehouden om de kenmerken van het genre duidelijker naar voren te 
laten komen. Vervolgens worden deze kenmerken besproken en ter afsluiting van het 
hoofdstuk wordt schematisch de vroege geschiedenis van het genre geschetst en zijn 
opkomst in de Angelsaksische landen en in Europa. 
 
Het gesprek, zoals reeds in de titel van deze cursus vermeld, is een zeer belangrijk 
onderdeel in dit geheel. Het gaat om het ‘gesprek’ dat de teksten met elkaar kunnen 
aangaan. Zoals je gedichten kan lezen met gedichten, kun je ook verhalen lezen met 
verhalen. Dit aspect komt in alle hoofdstukken naar voren en vooral het laatste deel van de 
cursus (hoofdstukken 9-12), de thematische verkenning van korte verhalen in de 
Nederlandse literatuur, is daarop gespitst. In de hoofdstukken 2-5 komen bepaalde capita 
selecta uit de Nederlandse literatuur aan bod, geïllustreerd aan de hand van korte verhalen. 
In de hoofdstukken 6-8 worden bepaalde karakteristieke kenmerken van het genre onder de 
loep genomen. 
 
Het doel van de cursus is studenten vertrouwd te maken met het genre kort verhaal, 
verbanden te leren leggen tussen verschillende teksten en de leesvaardigheden te 
bevorderen en te verbeteren. 
 
Elke les bestaat uit een collegetekst en verplicht te lezen korte verhalen. Bij sommige lessen 
wordt ook verplichte secundaire literatuur aangeboden (een wetenschappelijk artikel of 
uittreksel van een boek), een afrondende toets over de collegetekst en de verplichte primaire 
en secundaire literatuur. 
 
Elk college wordt afgesloten met een toets. Er zijn ook drie kleine en een grotere opdrachten 
voorzien. Per kleine opdracht moet een werkstuk van ca. 2 pagina's worden 
geschreven. Voor de grote opdracht moet een werkstuk van ca. 8 pagina’s worden 
geschreven. Het uiteindelijke cijfer berust op de resultaten van de deelprestaties.  
 
De verplichte leesteksten worden op het leerplatform OLAT ter beschikking gesteld. 
  
 
2. Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 

In deze module wordt een beeld gegeven van de naoorlogse Nederlandse en Vlaamse 
poëzie. De student maakt kennis met enkele belangrijke dichters, gedichten, bundels, 
stromingen en tijdschriften, en leert gedichten te analyseren in samenhang met de 
cultuurhistorische context.  
 
De student verwerft inzicht in het functioneren van het literaire veld en leert literaire 
fenomenen te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen en (internationale) 
kunststromingen. Kennisoverdracht is niet het enige doel van deze module: de student wordt 



tevens vertrouwd gemaakt met poëzieanalyse. De student leert te reflecteren over poëzie en 
zijn of haar ideeën te verwoorden op een academische manier.  
 
Dit college wordt als e-learning-module aangeboden. In de hoofdtekst worden vragen gesteld 
en opdrachten gegeven. De student probeert zijn of haar ideeën te verwoorden en krijgt 
meteen (via een hyperlink) feedback in de vorm van een mogelijk antwoord.  
 
Aan het eind van elk college worden opdrachten gegeven, die binnen één week naar de 
docent moeten worden gestuurd. De student moet meestal één of meerdere (korte) essays 
schrijven over een onderwerp dat aansluit bij de behandelde leerstof. Daarnaast worden er 
drie tussentijdse meerkeuzetoetsen gegeven, om de vier onderdelen één.  
 
Elk college wordt afgesloten met leessuggesties.   
 
 
3. Nederlandse literatuur na 1945 

De e-learning cursus begint op maandag 1 oktober 2012 en eindigt in de week vóór kerst. 
Elke maandag komt een nieuwe les online die de studenten dan zelfstandig binnen één 
week vóór de volgende les moeten verwerken. Elke les bestaat uit een collegetekst, 
aangevuld met een verplichte en afrondende toets over de collegetekst. Bij drie lessen hoort 
een schriftelijke opdracht.  
 
In deze module wordt een beeld gegeven van de naoorlogse Nederlandse literatuur. De 
student maakt kennis met enkele belangrijke auteurs en stromingen en verwerkt deze kennis 
actief in schriftelijke opdrachten. 
 
Verplichte literatuur (primair)  
Gerard Reve: De avonden (1947)  
Willem Frederik Hermans: De donkere kamer van Damokles (1958)  
Hugo Claus: De geruchten (1996)  
Harry Mulisch: De aanslag (1982)  
Jan Wolkers: Terug naar Oegstgeest (1965)  
Arnon Grunberg: Blauwe maandagen (1994)  
Annelies Verbeke: Slaap (2000)  
 
Het is aan te bevelen de romans voor het college te lezen. Andere literatuur wordt tijdens het 
college ter beschikking gesteld.  
 
Deze cursus wordt als e-learning-module aangeboden via het leerplatform OLAT. Elke les 
wordt afgesloten met een toets, waarin de inhoud van de les en de verplichte literatuur 
worden getoetst. Drie lessen worden afgerond met een schriftelijke opdracht waarin de 
studenten de verworven kennis toepassen. 
 
De studenten worden beoordeeld op basis van twaalf wekelijkse toetsen en drie schriftelijke 
opdrachten. 
 
Verdere voorwaarden 
Kennis van het Nederlands in woord en geschrift op CEFR niveau B2. Redelijke algemene 
kennis van de Nederlandstalige literatuur. 
 

 

 



4. Vertaalwetenschap 

In deze cursus behandelen we de basisbegrippen van vertaalwetenschap, verschillende 
opvattingen van het begrip vertalen en het begrip tolken, tekstsoorten en vertaalmethodes. 
Deze definities zijn voornamelijk afkomstig van de vertaaltraditie, die ontstaan is in het 
Nederlandstalig gebied  alsmede in onze regio.  De interculturele aanpak is bedoeld om te 
laten zien dat de ontwikkeling van deze wetenschap in de verschillende landen op enkele 
overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen wijst. Omdat het vertalen als een soort 
informatieoverdracht moet worden begrepen tonen we ook dat de rol van de vertaler erin 
bestaat de informatie aan de ontvanger te brengen.  
 
De bedoeling is de studenten vertrouwd te maken met basisthema´s van twee- of meertalige 
communicatie in de vorm van pragmatische en vakteksten, door verschillende tekstsoorten 
te presenteren, te analyseren en passende vertaalmethodes aan te leren om equivalente 
vertalingen te maken. 
 
De te lezen teksten worden of in pdf-formaat bezorgd of als gescande leesteksten ter 
beschikking gesteld. 
 
Elk hoofdstuk heeft een theoretisch gedeelte dat de studenten moeten doornemen. Daarna 
lezen ze de verplichte literatuur (bijvoorbeeld K. van Leuven-Zwart, R. Van den Broeck, J. 
Lambert, W. Vandeweghe etc.). Op grond daarvan beantwoorden ze de vragen in een 
evaluatietoets. 
 
De studenten worden beoordeeld op basis van twaalf wekelijkse toetsen. Na elke les lossen 
de studenten 20 meerkeuzevragen op. Om te slagen moet de student voldoende juiste 
antwoorden hebben (60 procent). 
 
5. Zakelijke correspondentie 

De bedoeling van de cursus Zakelijke Correspondentie is dat de studenten aan het eind van 
de collegecyclus in staat zijn een goed gestructureerde en effectieve zakelijke brief te 
kunnen schrijven. Verschillende soorten zakelijke brieven zullen worden behandeld, te weten 
informerende brieven, verzoekbrieven, klachtenbrieven en sollicitatiebrieven. Ook zal er 
aandacht worden besteed aan het curriculum vitae. In de colleges zal gebruik gemaakt 
worden van een grote verscheidenheid aan voorbeeldbrieven, vaste constructies en 
woordenschat. Een redelijke beheersing van het Nederlands is vereist om deze cursus te 
kunnen volgen. 
 
Elk college begint met een voorbeeldbrief die vervolgens besproken zal worden. Hierna volgt 
een aanbod van woordenschat, vaste constructies en grammatica. De woordenschat wordt 
getoetst in een invuloefening. Vervolgens volgt een ‘gatenbrief’ die overgeschreven en 
ingevuld moet worden. Elk college wordt afgesloten met een schrijfopdracht aan de hand van 
een situatieschets. 
 
Aan het eind van de collegecyclus is er een tentamen in de vorm van 2 schrijfopdrachten. De 
schrijfopdrachten van elk college worden meegenomen in de eindbeoordeling. 


