
DRONGO 2017: jij komt toch ook? 
Op vrijdag 29 september en zaterdag 30 september 2017 wordt in het 
Beatrixgebouw in Utrecht voor de zesde keer het jaarlijkse DRONGO 
talenfestival georganiseerd, hét talenfestival van Nederland en Vlaanderen.  

Voor talenstudenten is een bezoek aan DRONGO zeker de moeite waard. Je vindt er een 
interactieve informatiemarkt, interessante lezingen, uitdagende workshops en meer. Ga in 
gesprek met mensen die werkzaam zijn binnen de professionele taalsector en oriënteer je op 
een leuke werk- of stageplek! Ook de UU is op DRONGO vertegenwoordigd: verschillende 
onderzoekers hebben een eigen lab met ‘live wetenschap’. Je kunt deelnemen aan diverse 
taalexperimenten en inspiratie opdoen voor jouw eigen onderzoek. Bestel snel jouw ticket!  

Bezoek DRONGO! 
DEPARTEMENT TALEN, LITERATUUR EN COMMUNICATIE 

Exposantenlijst 
Lees meer over de 
deelnemende 
organisaties, 
bedrijven en 
universiteiten.  

Labs - Live 
wetenschap 
Bekijk alvast welke 
labs met live 
wetenschap jij kunt 
bezoeken. 

Blokkenschema  
Plan per dag welke 
sessies (lezingen, 
workshops, …) je 
wilt bijwonen. 

BESTEL JOUW TICKET 
Bestel jouw ticket voor 
DRONGO 2017 online: 
drongotalenfestival.nl/

ticketkopen.

1
PLAN JOUW BEZOEK 

Ga voorbereid naar 
DRONGO: via het 

blokkenschema op de 
website kun je per 
tijdstip zien wat er 

allemaal te doen is. 

2
VOLG DE TRAININGEN 

Career Services 
organiseert voor- en 
natraingen rondom 

DRONGO die gericht 
zijn op netwerken en 

solliciteren.

3
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Check vooraf de 
DRONGO website 

*Als UU-student kun je DRONGO gratis bezoeken: kies voor een dagentree of voor een passe-partout als je twee dagen wilt gaan. 
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Haal meer uit DRONGO 
met gratis trainingen 
van Career Services  
Voor talenstudenten is DRONGO de plek bij 
uitstek om te ontdekken wat de arbeidsmarkt in 
de aanbieding heeft.  

Ga voorbereid op pad: in samenwerking met UU Career 
Services worden er voorafgaand aan DRONGO trainingen 
aangeboden, waarin zelfanalyse en leren netwerken 
centraal staan. Ontdek wat jouw sterke kanten zijn en 
waar je interesses liggen, om op DRONGO de juiste 
vragen te kunnen stellen aan de juiste bedrijven. Na je 
bezoek aan DRONGO kan je de opgedane kennis 
gebruiken in een vervolgtraining, die gericht is op 
solliciteren. Alle trainingen zijn gratis en worden gegeven 
door de Career Officer van onze faculteit, Sjoer 
Bergervoet, en zullen plaatsvinden op 22, 25 en 26 
september, de vervolgtrainingen op 3 en 6 oktober. 

Training 1: ‘Jouw positie op de arbeidsmarkt’ 

Training 2: ‘Sla je slag! Solliciteren kun je leren’ 
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MELD JE AAN VOOR DE DRONGO 2017 STUDENTENSESSIE  
‘Daar komt generatie Z: een blik op de toekomst van de taalsector’  
Vrijdag 29 september 2017, 15:00-17:00u  

Dit jaar zet DRONGO ook studenten in de schijnwerpers. Te vaak reiken 
opvallende studieresultaten niet verder dan de collegezaal of de cursus, en dat is 
jammer! Op vrijdag 29 september 2017 van 15.00 tot 17.00 uur kun je in een 
speciale studentensessie jouw eigen onderzoek presenteren, bijvoorbeeld een 
bijzondere scriptie of het resultaat van een interessante opdracht uit een 
bachelor- of mastercursus. Zo oefen je met het valoriseren van wetenschappelijk 
onderzoek en werk je tegelijkertijd aan je presentatievaardigheden!  

Tijdens de studentensessie kun je jouw onderzoek laten zien aan een breed 
publiek van taalliefhebbers en –professionals. De studentensessie biedt jou dus 
de kans om jezelf te profileren binnen het vakgebied én om te netwerken. Je 
presenteert in een parallelsessie, dus tegelijkertijd met andere studenten, in een aparte sessiezaal. Bezoekers kunnen 
in- en uitlopen. Naast studenten van de Universiteit Utrecht, hebben ook studenten van de Rijksuniversiteit 
Groningen en Masterlanguage zich aangemeld.  

Als je interesse hebt om ook te ‘exposeren’ tijdens de DRONGO 2017 studentensessie, kun je je aanmelden door een 
mailtje te sturen naar Kristel Doreleijers (k.g.a.doreleijers@uu.nl). Twijfel je nog? Mail dan ook gerust voor meer 
informatie. 

Lees meer over de inhoud en tijdstippen/locaties 
van de trainingen en schrijf je op tijd in (vol is 
vol)! 

Inschrijven voor de DRONGO voor- en natraining kan 
via online aanmeldformulieren. Raadpleeg daarvoor de 
volgende link:  

https://students.uu.nl/nieuws/haal-meer-uit-
drongo-met-gratis-trainingen-van-career-services 

Zelf iets presenteren op DRONGO? Dat kan!  
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