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Prüfungsinformationen Sprachwissenschaft A. Marynissen, 
Wintersemester 2020/2021 

 
Verfahren Klausur bei Basismodul 4 'Grundlagen der 
Sprachwissenschaft' als Modulabschlussprüfung: Anmeldung in KLIPS  
Datum: 17. Februar 2021, 14-15.45 Uhr. Paper-und-Pencil-Präsenzklausur. 
Nachklausur: 25. März 2021, 16-17.45Uhr. Paper-und-Pencil-Präsenzklausur. 
• Studienordnung mit Beginn ab WiSe2016/2017 oder gewechselt 

(Änderungsordnung): 
2-Fach Bachelor of Arts, LA BA Niederländisch GyGe/BK und LA BA Niederländisch 
HRG: 

– Basismodul 4: Grundlagen der Sprachwissenschaft: eine Klausur über 
zwei Seminare: 

• PS Einführung Sprachwissenschaft (WiSe/SoSe) (50%) 
• PS Synchrone Sprachwissenschaft (WiSe/SoSe): 

Morphologie/Syntax (50%) 
– man darf nur teilnehmen, wenn man die 2 Seminare belegt hat, deutsch- 

und niederländischsprachige Teile 
– melden Sie sich RECHTZEITIG (d.h. spätestens 6 Wochen vor dem 

Prüfungstermin) für die MAP in KLIPS an 
– openboek-examen 

 
 

Verfahren bei mündlichen Prüfungen (20 oder 30 Minuten) als 
Modulabschlussprüfungen: rechtzeitige Anmeldung in KLIPS und 
Anmeldeformular an Geschäftszimmer mailen 
 
Prüfer im Wintersemester 2020/2021: Erstprüferin: A. Marynissen; Zweitprüfer 
(Protokoll): C. Gewering 
 
Verfahren: Mündliche Modulabschlussprüfung = mondeling examen met schriftelijke 
voorbereiding, afgelegd op C1-taalbeheersingsniveau GeR.  
Je krijgt enkele vragen, bereidt die schriftelijk voor en licht je antwoord vervolgens 
mondeling toe bij A. Marynissen, die in aansluiting op je antwoord verdiepende vragen 
stellen. 
 
Beoordeling: de student moet slagen voor zowel het vakinhoudelijke gedeelte als voor 
het C1-niveau taalbeheersing. 
 
Termin mündliche Modulabschlussprüfungen:  
Datum in het wintersemester 2020/2021 voor de mondelinge MAPS voor Aufbaumodul 
Master of Education en voor Aufbaumodul Bachelor LA GymGes/BK/HRG en 2-Fach-
Bachelor:  

• 9 maart 2021, Präsenzprüfung 
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Procedure voor de aanmelding:  
 
1. Meld jezelf TIJDIG (d.i. is ten laatste 6 weken voor de examendatum) in KLIPS aan 
voor elke MAP die je wil afleggen in dit semester: zowel voor mondelinge MAPs als voor 
schriftelijke MAPs (=Klausur en Hausarbeit). 
 
2. Voor de mondelinge examens: meld je OOK aan met het aanmeldformulier dat op mijn 
website staat (http://niederlandistik.uni-koeln.de/marynissen.html) alsook op de 
Instituutswebsite bij ‘Formulare und Merkblätter’ http://niederlandistik.uni-
koeln.de/formulare-und-merkblaetter 
 
Download dit formulier, vul het digitaal in en bezorg het per mail aan de 
Geschäftszimmer (niederlandistik@uni-koeln.de) 
 
Vul deze gegevens in: 

• Module waarover je mondeling examen aflegt 
• Persoonlijke gegevens: naam en studierichting 
• over welke colleges uit welk semester je examen aflegt, bijv. voor Bachelor 

Gym/Ges en 2-Fach-Bachelor: 
o Variëteiten van het Nederlands uit WiSe2020/2021 
o  Geschiedenis van het Nederlands uit SoSe2020 

• over welke colleges uit welk semester je examen aflegt, bijv. voor Bachelor HRG: 
o Variëteiten van het Nederlands uit WiSe2020/2021 
o Kulturkunde Belgien/Niederlande uit SoSe2020 

• over welke colleges uit welk semester je examen aflegt, bijv. voor Master of 
Education Gym/Ges: 

o HS Taalcontact uit WiSe2020/2021  
o HS Taalverandering uit SoSe2020 

• over welk college uit welk semester je examen aflegt, bijv. voor Master of 
Education HRG: 

o HS Taalverandering uit SoSe2020 
 

Opgelet: een college blijft volgens de Prüfungsordnung slechts 3 semesters 
'geldig' (prüfungsrelevant). Indien je meer dan 3 semesters na het volgen van een 
college examen aflegt, impliceert dit dat je je het betreffende college eerst 
opnieuw moet volgen (aktive Teilnahme mit Erbringung von Studienleistungen). 

 
3. De mondelinge examens hebben plaats in het Institut für Niederlandistik. Het precieze 
tijdstip van je mondeling examen word je via een individuele mail uit KLIPS meegedeeld. 
Wees een half uur voor dit tijdstip aanwezig, om de getrokken vragen schriftelijk voor te 
bereiden, waarna het eigenlijke mondelinge examen volgt. Het dragen van een 
mondkapje in het Instituut is verplicht. 
 
 
 
 
 

http://niederlandistik.uni-koeln.de/marynissen.html
http://niederlandistik.uni-koeln.de/formulare-und-merkblaetter
http://niederlandistik.uni-koeln.de/formulare-und-merkblaetter
mailto:niederlandistik@uni-koeln.de
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Leerstof:  
over welke colleges je examen aflegt, hangt af van je studierichting (2-Fach-Bachelor, 
Lehramtsbachelor GymGes/BK of Lehramtsbachelor HRG of Master of Education) en van 
het Modulhandbuch dat voor jou van toepassing is: zie het overzicht onderaan. 
A. Marynissen stelt de leerstof samen op basis van de reader van het semester waarin jij 
de colleges waarover je examen aflegt, gevolgd hebt. De leerstof wordt/is meegedeeld 
tijdens het college en wordt/is op ILIAS geplaatst. 
 
Leerstof bij de colleges 'Geschichte des Niederländischen' en ‘Kulturkunde 
Belgien/Niederlande’: zie de laatste bladzijde van dit document. 
 
 
 
 
 

Verfahren MAP bei Basismodul 5 oder 6: Kultur- und 
Landeswisschenschaft: 1 Hausarbeit in PS ‘Interkulturelle 
Kommunikation’  
 
WiSe 2020/2021: Meld je TIJDIG (d.i. ten laatste 6 weken voor 15.03.2021) aan in KLIPS 
voor de Modulabschlussprüfung 
 
De deadline voor het indienen van de Hausarbeit bij de Basismodul Kultur- und 
Landeswissenschaft in alle Bachelorstudies, met name het werkstuk bij het college 
'Interculturele Communicatie' is 15.03.2021.  
Het werkstuk dient in digitale vorm per mail bij A. Marynissen te worden ingediend 
(ann.marynissen@uni-koeln.de).  
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Übersicht aller Prüfungen, abgenommen von A. Marynissen, pro Studiengang 

Prüfungsordnung 2016: gültig für Studierenden mit Studienbeginn ab 
WiSe2016/2017 + Wechsler 

2-Fach Bachelor, mit Studiumbeginn ab WiSe2016/2017+ Wechslern 
(Modulhandbuch 2017) 

• Basismodul 4: Grundlagen der Sprachwissenschaft: 1 Klausur über PS Einführung 
und PS Morphologie/Syntax.  

• Basismodul 6: Kultur- und Landeswissenschaft: 1 Hausarbeit in PS 
Interkulturelle Kommunikation  

• Aufbaumodul 3: Sprachwissenschaft: mündliche Prüfung (30 Min.) als MAP über 
HS Varietäten des Niederländischen und HS Geschichte des Niederländischen.   

 

Lehramtsbachelor GymGes/BK, mit Studiumbeginn ab WiSe2016/2017 + 
Wechsler (Modulhandbuch 2019) 

• Basismodul 4: Grundlagen der Sprachwissenschaft. 1 Klausur über PS Einführung 
und PS Morphologie/Syntax als MAP.  

• Basismodul 5: Kultur- und Landeswisschenschaft: 1 Hausarbeit als MAP in PS 
Interkulturelle Kommunikation  

• Aufbaumodul 3: Sprachwissenschaft: mündliche Prüfung (20 Min.) als MAP über 
HS Varietäten des Niederländischen und HS Geschichte des Niederländischen.  

 

Lehramtsbachelor HRGe, mit Studiumbeginn ab WiSe2016/2017 + Wechsler 
(Modulhandbuch 2019) 

• Basismodul 4: Grundlagen der Sprachwissenschaft: 1 Klausur über PS Einführung 
und PS Morphologie/Syntax als MAP.  

• Aufbaumodul 3:Sprachwissenschaft und Kulturkunde: mündliche Prüfung (20 
Min.) über HS Varietäten des Niederländischen und Seminar Kulturkunde BE/NL.  

 

Master of EducationGym/Ges, mit Studiumbeginn ab WiSe2016/2017  
(Modulhandbuch 2019) 

• Aufbaumodul 3: Sprachwissenschaft: mündliche Prüfung (30 Min.) als MAP über 
2 HS Sprachwissenschaft.  

 

Master of Education HRGe: PO2016= PO2015 (keine Änderungen in 2016) 
(Modulhandbuch 2019) 

Wahl zwischen Fachwissenschaft A oder B: Literaturwissenschaft oder 
Sprachwissenschaft 

• Aufbaumodul 3: Sprachwissenschaft: mündliche Prüfung (30 Min.) als MAP über 
1 HS Sprachwissenschaft.  
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Leerstof voor het college 'Geschichte des Niederländischen', onderdeel van de 
MAP ‘Aufbaumodul Sprachwissenschaft’ in 2-Fach-BA en LA BA Gym/Ges/BK: 

 Powerpoints (staan op ILIAS) bij de volgende hoofdstukken uit het handboek: Guy 
Janssens & Ann Marynissen (2008), Het Nederlands vroeger en nu. Acco: Leuven. 

• Voorlopers en verwanten 

• Oudnederlands 

• Middelnederlands 

• Nieuwnederlands 

• Het Nederlands vandaag (Nederland en Vlaanderen) 

 Het is de bedoeling dat je een overzicht hebt (per taalfase resp. per eeuw) van de 
hoofdlijnen van de externe taalgeschiedenis van het Nederlands: d.w.z. dat je de 
lotgevallen van de verschillende variëteiten van het Nederlands (dialecten, 
standaardtaal, groepstalen e.d.) in hun brede politieke, maatschappelijke en culturele 
context kunt plaatsen. Ook de hedendaagse variëteiten van het Nederlands en de 
veranderingen die ze doormaken moet je bestuderen. 

 NIET studeren: interne taalgeschiedenis (klankwetten, grammaticale ontwikkelingen 
enz.)  

 
Leerstof voor het examen bij het college 'Kulturkunde Belgien/Niederlande', 
onderdeel van de MAP in Aufbaumodul 3 'Sprachwissenschaft und Kulturkunde', 
enkel LA BA HRG, Sommersemester 2020, A. Marynissen 
 

• Het thema 'De staatsstructuur van België en Nederland': grondig studeren aan de 
hand van mijn powerpoint bij de colleges (zie ILIAS), aangevuld met de bijdragen 
van Wilp en Hecking uit de reader. 

 
• De overige thema's die ik behandeld heb: 'geografie en bewoning', 'onderwijs', 

'bevolking en economie', 'kunst en cultuur': grondig lezen: mijn powerpoints bij 
het college (op ILIAS).  
 

• De referaatsthema's: powerpoints van de referenten (op ILIAS): grondig lezen 
 

• NIET studeren: de thema’s ‘geschiedenis van de Lage Landen’ en ‘de 
Wereldoorlogen’ uit de reader 
 


