
 

Gezocht: studentassistenten voor 

Kletskoppen Kindertaalfestival 
 

 

Ben jij iemand die op verjaardagsfeestjes graag vertelt over je studie? Wil je leren hoe je 

wetenschappelijke inzichten over taal en taalontwikkeling overbrengt op leken? Vind je het leuk om 

met kinderen te werken? 

Voor Kletskoppen Kindertaalfestival in Den Haag zijn we op zoek naar enthousiaste 

studentassistenten die een dag lang op taalwetenschap gebaseerde experimentjes en spelletjes 

willen uitvoeren voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  

Kletskoppen, festival over kindertaal én taalfestival voor kinderen, is een vrolijke en informatieve 

wetenschapsdag voor de hele familie waar wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Max 

Planck Instituut voor Psycholinguïstiek hun taalonderzoek presenteren door middel van interactieve 

demonstraties, verrassende kindercolleges en voorlees- en verhalensessies in het Nederlands en vele 

andere talen. De nadruk ligt op taalverwerving, meertaligheid en taalonderwijs. Na twee edities in 

Nijmegen vindt op zondag 29 september 2019 ook een editie plaats in de bibliotheek in Den Haag. 

Voor meer informatie over het festival en een indruk van de demonstraties zie 

www.kletskoppenfestival.nl 

Taken 

De taak van de studentassistent is om een standje te bemensen en een simpel taalexperimentje uit 

te voeren van maximaal tien minuten per kind. Deelnemende kinderen maken hierbij op een speelse 

manier kennis met taal en taalonderzoek, terwijl ondertussen aan de ouders kan worden uitgelegd 

welke onderzoeksvragen aan de demonstraties ten grondslag liggen. Assistenten worden 

voorafgaand aan het festival door een onderzoeker geïnstrueerd over het spelletje en de 

wetenschappelijke achtergrond en in de meeste gevallen is deze onderzoeker ook op de dag zelf 

aanwezig.  

Wij vragen: 

- Aantoonbare affiniteit met taal(onderzoek)  

- Affiniteit met kinderen (0-12 jaar) 

- Hele dag beschikbaar op 29 september 2019 

- Voorafgaand aan het festival beschikbaar voor korte instructie (datum en tijd in overleg) 

Wij bieden:  

- € 200,- plus reiskosten. Voor lunch en snacks gedurende de dag wordt gezorgd.  

- Ervaring met wetenschapsvalorisatie – een mooie aanvulling op je cv. 

- Een leuke dag, met interessante taalwetenschap, mooie voorstellingen en heel veel 

kinderen!  

http://www.kletskoppenfestival.nl/


Aanmelden & meer informatie: 

Stuur uiterlijk 30 augustus een bericht naar de coördinator van het festival: Pim Franssen, 

kletskoppen.festival@gmail.com. Geef daarin aan waarom je mee wilt doen en wat je affiniteit is met 

taal(onderzoek). Ook eventuele vragen kun je via dit adres stellen.  
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