
         

  

Intensieve zomercursus Nederlands 

voor deelnemers met voorkennis op A1-/A2-niveau  

 30 augustus t/m 03 september 2021 

 
In samenwerking met de Taalunie, de faculteit Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft van de 
Johannes Gutenberg-Universität in Germersheim en de Niederlandistenverband bieden we dit jaar voor 
het eerst een Online Intensieve Zomercursus Nederlands aan voor geïnteresseerden met kennis van de 
Nederlandse taal op A1/A2-niveau. 
 
Concept 
De didactische aanpak van de cursus berust op het principe natural approach. Dat wil zeggen dat we 
meer ingaan op het gebruik, met name het spreken van de taal in bepaalde situaties en de deelnemers 
door het toepassen van de taal heel natuurlijk ook grammaticale en syntactische regels leren. De 
deelnemers zullen tijdens de lessen veel spreken en luisteren en minder schrijven of lezen. De 
woordenschat wordt vergroot en de zinnen worden langer en ingewikkelder. Iedere dag staat in het 
teken van een ander onderwerp.  Tenslotte krijgen de deelnemers nog huiswerk. Zo zijn ze zoveel en zo 
lang mogelijk in de Nederlandse taal ‘ondergedompeld’ met het doel uiteindelijk misschien ook wel in 
het Nederlands te denken. 
 
Wanneer? 
De Online Intensieve Zomercursus Nederlands vindt plaats van 30 augustus t/m 3 september 2021 met 
zes lesuren per dag.  
 
Voor wie? 
Aan deze cursus kunnen 18 personen deelnemen. Deze personen dienen te beschikken over een 
basiskennis van de Nederlandse taal op het niveau A1-A2. De cursus wordt aan studenten van 
hogescholen of universiteiten in de regio van de Niederlandistenverband aangeboden.  
 
Aanmelding 
Belangstellenden kunnen zich tot 30 juli 2021 met het bijgevoegde formulier aanmelden bij  
Rianne Fuchs-Franke -  info@fuchs-franke.de 
 
Kosten 
De zomercursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de Taalunie en vindt dit jaar online plaats. Er 
ontstaan dus geen kosten voor de deelnemers. Ze hoeven alleen een computer met camera en 
microfoon en een goede internetverbinding te hebben. 
 



 
 

https://fb06.uni-mainz.de/                    https://taalunie.org/                    https://www.niederlandistenverband.org/ 

 

Tenslotte 
Zijn er studenten aan uw universiteit of hogeschool die voor deze cursus in aanmerking komen? Dan 
vragen we u de informatie voor studenten aan hen door te geven. Indien er genoeg belangstelling 
bestaat, zal deze cursus jaarlijks in de zomer worden aangeboden. 
 
Indien u meer wilt weten over het concept of de inhoud van de cursus, om te kunnen inschatten of uw 
studenten geschikt zijn voor deze cursus of als u nog andere vragen, suggesties of wensen heeft, kunt u 
graag contact met mij opnemen: info@fuchs-franke.de. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Rianne Fuchs-Franke 
 
Arbeitsbereich Niederländisch 
Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (ftsk) 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
D-76711 Germersheim 
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