
COMENIUS ZOMERCURSUS 2023: Migratie en Multiculturaliteit 

2-15 juli 2023, Lublin (Polen) 

Beste student! 

Dit jaar vindt de Comenius Zomercursus plaats in in Lublin. Hiervoor willen we je van harte uitnodigen! 

De cursus is bedoeld voor 40 bachelorstudenten uit heel Centraal- en Oost-Europa, dus je zal veel nieuwe 
mensen leren kennen uit verschillende landen. Dit past ook goed bij het thema van de cursus – Migratie en 
Multiculturaliteit. Het belangrijkste van de cursus is natuurlijk dat je Nederlands een boost krijgt. Hiervoor zullen 
4 moedertaalsprekers zorgen – 2 uit Vlaanderen en 2 uit Nederland. Zij geven jullie les in 10 ochtendsessies van 
elk 2 x 90 minuten. Dit alles in groepjes van 10 studenten. 

De middagsessies zullen bestaan uit gastlezingen, culturele activiteiten en uitstapjes. Natuurlijk zal je ook vrije 
tijd hebben om zelf Lublin te verkennen. 

Wil jij deelnemen aan de CZC2023?  

Wat wij verwachten: 

1. Je hebt één of twee jaar Nederlands als hoofd- of bijvak gedaan. Je niveau is dus A2- B1+ 
2. Je komt in Lublin aan op 2 juli 2023 en blijft tot het einde (vertrek op zaterdag 15 juli); je organiseert zelf 

je reis naar Lublin en terug. 
3. Je bent sociaal ingesteld en wilt 39 medestudenten uit de regio leren kennen. 
4. Je meldt je aan via het Google-form ten lààtste op 1 maart 2023!  
5. Je hebt een internationale verzekeringskaart (voor EU-burgers: de blauwe). 
6. Je bent/wordt lid van Comenius (contributie van €5 te betalen in Lublin). Informatie hierover krijg je na 

de selectie. 

Wat wij bieden: 

1. De eerste Comenius Zomercursus in Lublin – een bruisende studentenstad met een rijke historie. 
2. 10 lesdagen van 2 x 90 minuten. Je krijgt hiervoor een certificaat en 4 ECTS (die je ‘thuis’ kunt gebruiken 

als je vakgroep dat accepteert). 
3. 4 ervaren en enthousiaste docenten uit Vlaanderen en Nederland. 
4. Lunch en 13 overnachtingen worden door ons betaald. Voor andere maaltijden krijg je een kleine 

bijdrage. 
5. Lezingen van gastsprekers uit de Lage Landen en Polen. 
6. Culturele en andere leuke activiteiten. 
7. Enkele feestelijke diners 

HIER vind je het aanmeldingsformulier! 

We kijken ernaar uit je in Lublin te mogen begroeten! 

Bas Hamers  

Namens de hele organisatie – Beata, Agnieszka, Kamila en Wilken 

Voor vragen kan je mailen met: zomercursus_lublin@hotmail.com  

  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5JPu2eIYDsIPv6SIPZGxAZoBVJD08YYVkrYIlvm0N1nftwg/viewform?usp=sf_link

