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Concept 
  
Op het symposium (Kritische) Discoursanalyse en -Theorie in Vlaanderen en 
Nederland bieden we een forum voor onderzoekers die zich bezig houden met 
maatschappelijke tendensen vanuit een discoursanalytisch en/of -theoretisch 
perspectief. We willen onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland samenbrengen 
met het oog op een verkenning van inhoudelijke en onderzoeksmatige raakvlakken 
die toekomstige samenwerkingsverbanden mogelijk maken.  
 
Het symposium is opgebouwd rond vier debatten die focussen op vragen omtrent 
kritiek, democratie, populisme, migratie, racisme, discriminatie, culturalisering, 
economie, austeriteit en de zoektocht naar alternatieven. Deze thema’s worden 
ingeleid  door sprekers en moderatoren die zich binnen en buiten de academische 
wereld met deze problematieken bezig houden. Deze inleidingen dienen als insteek 
voor ruimere discussies met alle deelnemers. Onder meer de volgende vragen 
kunnen aan bod komen: 
 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen maatschappelijke 
discoursen in Vlaanderen en Nederland? Laten deze overeenkomsten en 
verschillen samenwerking toe? 

• Welke maatschappelijke en discursieve tendensen verdienen meer 
discoursanalytische en/of -theoretische aandacht?  

• Hoe maak je de stap van kritisch onderzoek naar kritische actie in de publieke 
ruimte? 

• Welke impact heeft discours-gerelateerd onderzoek op debatten in 
Vlaanderen en Nederland en hoe kunnen het maatschappelijk debat 
beïnvloeden? 

• Welke rol kunnen discoursanalytici spelen in de formulering van alternatieve 
discoursen? 

• Hoe kunnen meer systematische links tussen de academische wereld en 
andere maatschappelijke domeinen uitgebouwd worden? 

• Wat zijn alternatieve manieren om de onderzoeksmethoden en -resultaten van 
discoursgerelateerd onderzoek te verspreiden? 

 
We verwelkomen zowel onderzoekers die actief zijn in Vlaanderen en Nederland als 
onderzoekers die focussen op Nederlandstalige maatschappelijke discoursen. Het 
symposium biedt ruimte voor 25 mensen die zich kunnen aanmelden voor 15 maart 
2016. De voertaal van dit symposium is Nederlands. U kunt zich hier registreren: 
http://davnl.discoursanalyse.net. Om zich te registreren voor het symposium dient u 
eerst een profiel aan te maken op http://www.discoursanalyse.net .   
 
 



Programma 
 
10:00-10:30: Aankomst & kennismaking 
 
10:30 - 11:30: Sessie 1 - Discoursanalyse en andere vormen van maatschappijkritiek 
in tijden van maatschappelijke verandering. Ida Sabelis (spreker); Jef Verschueren 
(voorzitter) 
 
11:30 - 12:30: Sessie 2 - Democratie, politiek en populisme: Nicolina Montesano 
Montessori (spreker) en Jan Zienkowski (moderator) 
 
12:30-14:00: Lunch  
 
14:00 - 15:00: Sessie 3 - Migratie, racisme, discriminatie en culturalisering in tijden 
van politieke (in)correctheid.  Ico Maly (spreker); Sarah Scheepers (moderator) 
 
15:00 - 16:00: Sessie 4 - Economie, ecologie, austeriteit en de zoektocht naar 
alternatieven. Pieter Maeseele (spreker);  Bertie Kaal (moderator) 
 
16:00-16:30 Koffiepauze  
 
16:30 - 18:00: plenaire sessie - Discours en discoursanalyse in Vlaanderen en 
Nederland: een stand van zaken en een blik op de toekomst  
  
19:00: optioneel diner in Brasserie Gustav (op weg naar het station): 
http://www.brasseriegustav.be 
  
Locatie 
  
Het symposium wordt georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen in lokaal Annexe 
in de Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. Onderaan dit document is een kaart met 
plaatsbeschrijving toegevoegd. Het gebouw Annexe is omcirkeld in het rood. De 
locatie bevindt zich op 1,1 km van het Centraal Station van Antwerpen. 
  
Contactinformatie 
  
Voor eventuele vragen mag u steeds contact opnemen met Jan Zienkowski via 
jan.zienkowski@uantwerpen.be .  
 
Organisatoren 
  
Dit symposium is een samenwerkingsverband tussen de Amsterdam Critical 
Discourse Community (ACDC) en het Antwerps Centrum voor Pragmatiek (ACP) van 
de Universiteit Antwerpen (UA).  
  
Bertie Kaal (VU) 
Nicolina Montesano Montessori (HU) 
Jef Verschueren (UA) 
Jan Zienkowski (UA / UNAV) 
http://acdcweb.tk ; http://www.researchportal.be/organisation/antwerps-centrum-voor-pragmatiek-ipra-
research-center--%28UA_21183%29/; http://www.uantwerpen.be  



 
 


