Fryske Akademy Leeuwarden
MA Stage Fonologie en fonetiek van Fries-Nederlandse tweetaligheid. Geplaatst 9 mei 2017
De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geesteswetenschappen en sociale
wetenschappen, dat zich richt op de casus Fryslân. De Akademy bestudeert veranderingsprocessen in
het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden. Als zodanig
verricht de Fryske Akademy fundamenteel en vernieuwend onderzoek met een direct maatschappelijk
nut. De Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt digitale
onderzoeksinstrumenten en -collecties, waarmee de Friese casus voor het regionale, landelijke en
internationale voetlicht wordt gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met diverse nationale en
internationale instituten. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.
Profiel Student(e) Taalwetenschap, Nederlandse taalkunde, of meertaligheid. Beheersing van het
Fries en/of Nederlands op (bijna) moedertaalniveau, met interesse voor fonetiek en fonologie.
Ervaring met Praat strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk.
Omvang In overleg, richtlijn 10 ECTS (280u)
Locatie 2-3 keer op de Fryske Akademy in Leeuwarden. De rest van de tijd kun je werken waar je wilt.
Taakomschrijving
Je maakt deel uit van een team dat de variatie in de realisatie van de - en uitgangen in het Fries en
het Nederlands van dezelfde sprekers onderzoekt.
Met behulp van het programma Praat selecteer je woorden die uitgaan op -en uit transcripties van
Friese en Nederlandse spraak. Je analyseert de duur van de sjwa en de slot-n. Vervolgens verwerk je
de resultaten in een spreadsheet en analyseert deze op basis van fonologische en sociolinguïstische
variabelen.
Vergoeding
De stagevergoeding bedraagt max. € 275, - per maand. Voor reiskosten is een tegemoetkoming
beschikbaar.
Inlichtingen en sollicitatie
Informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij dr. Marjoleine Sloos,
e-mail: msloos@fryske-akademy.nl Website www.marjoleinesloos.com
Via de mail kun je ook je interesse kenbaar maken.
Wij zetten de procedure stop wanneer wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

