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Aan de collega’s lesgevers Nederlands uit Midden- en Oost-Europa 

 

Beste vrienden 

Waarde collega’s 

 

We kennen allemaal de jaarlijkse frustratie van onze studenten die uit de boot vallen bij de bedeling van beurzen 

voor de zomercursussen van de Taalunie in Gent, Zeist en Hasselt. Op eigen (financiële) kracht zo’n cursus 

bijwonen, is voor de meesten niet haalbaar. 

 

Daarom organiseert de neerlandistiek van Debrecen, met steun van de Nederlandse Taalunie en het Prins 

Bernard Cultuurfonds, voor 40 studenten Nederlands uit de regio die lid zijn (geworden) van Comenius, de 
 

eerste Comenius zomercursus Nederlands 
Debrecen (HU) 30 juni – 11 juli 2007 

 

Onze bedoelingen: 

 

1. de huidige generatie studenten Nederlands in de regio, d.w.z. de komende generatie neerlandici, laten 

kennismaken met Comenius en hen aansporen lid te worden; 

2. deze jonge Comeniusleden de kans geven een plaats op deze zomercursus te krijgen; 

3. de studenten die door de respectieve vakgroepen geselecteerd worden vóór en door ons uitgenodigd 

worden óp deze zomercursus de kans geven 

 

• elkaar te leren kennen en het Nederlands daarbij als lingua franca te hanteren 

• op een gratis zomercursus Nederlands extra muros bij één van de Comenius-partners 

(aangeboden worden: de cursus, de lessen, onderdak, twee maaltijden per dag, culturele 

avondprogramma’s, daguitstap) 

• gegeven door hooggekwalificeerde docenten  NavT uit Vlaanderen en Nederland. 

 

Wat verwachten wij van jullie, collega’s? 

 

1. Informeer de studenten (zeker die, die zich aangemeld hadden voor een Taalunie-zomercursus, maar 

geen beurs kregen) over de mogelijkheid op de zomercursus in Debrecen een plaats te krijgen. Enige 

voorwaarde: ze moeten lid zijn van Comenius. 

2. De studenten die lid zijn geworden (http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Algemene_informatie/Lidmaatschap/) vullen 

een aanvraagformulier in (gebaseerd op het formulier van de Taalunie; als bijlage bij deze mail) 

3. Jullie stellen een volgorde van voorkeur op en sturen die voor 15 mei samen met alle aanvragen aan 

Gert Loosen, Germanisztikai Intézet/Nederlandisztika, Egyetem tér 1, 4010 DEBRECEN 
(Hongarije). Eind mei krijg je dan te horen wie mag komen (jammer genoeg zijn ook wij begrensd: 

deze cursus staat open voor 40 studenten in totaal). 

 

Het zou handig zijn als elke vakgroep één verantwoordelijke kon aanduiden die als contactpersoon tussen de 

eigen studenten en ons kan optreden. 

 

Grijpen we deze kans, collega’s, om hier een succes en het begin van een traditie van te maken: het is immers de 

bedoeling dat volgend jaar een andere Comeniuspartner een zomercursus als deze organiseert! 

 

Vriendelijke groet,          http://nederlandisztika.arts.unideb.hu/  
 

Gert Loosen                                comeniuszomercursus2007@gmail.com  


