
Een talige tandem 
 

 

Waar kan je beter Frans leren dan samen met je Franstalige tandempartner bij een oliebollenkraam 

op de Grand- Place van Mons, of tussen Franse studenten op de banken van een aula in de Université 

Charles de Gaulle - Lille3? 

De uitwisselingsprojecten van de K.U.Leuven Campus Kortrijk met de Université Mons Hainaut 

(projectverantwoordelijke: professor Piet Desmet) en met de Université Charles de Gaulle - Lille3 

(projectverantwoordelijke: professor Lieven D’hulst), respectievelijk voor de studenten Frans bac1 en 

bac2, maken dit en nog veel meer mogelijk. Het is de bedoeling enerzijds de spreek- en 

schrijfvaardigheid in het Frans sterk te verhogen en anderzijds de mogelijkheid te bieden kennis te 

maken met wat er leeft bij Franstalige jongeren net over de grens. Elke student die dat wenst krijgt 

een individuele Franstalige partner toegewezen met wie hij tussendoor ook kan mailen. In ruil 

worden de Franstalige studenten die in Bergen en in Rijsel Nederlands als vreemde taal studeren 

uitgenodigd om op onze campus colleges Nederlands te volgen, de stad te verkennen of bijvoorbeeld 

een bedrijf te bezoeken. Dus gaat ook het Nederlands er in Wallonië en in Noord-Frankrijk zeker op 

vooruit! 

 

Op 6 november 2008 ging een groep studenten Frans Bac2 een les Franse literatuur volgen in 

Villeneuve-d’Ascq (Lille3). 
 

      
 

Op 20 november kwamen de Franse studenten hier lessen Nederlandse Taalkunde en Taalbeheersing 

volgen. 
 

      
 

De studenten van het eerste jaar Frans gingen op 27 november naar Bergen waar ze voor het eerst 

hun e-partners in levende lijve konden ontmoeten. 
 

      
 

Op 23 februari 2009, zijn de studenten uit Bergen naar Kortrijk gekomen voor een eerste kort 

bezoekje aan de Campus Kortrijk. Na een gezamenlijke picknick is de hele groep per bus naar het 

hoogtechnologisch bedrijf Televic Education getrokken om daar te zien hoe hard- en software 



ontwikkeld wordt voor het (vreemde)-talenonderwijs. Daarna volgde nog een glaasje op de Grote 

Markt van Kortrijk. De lokale televisiezender WTV was er ook bij (opnames worden uitgezonden op 

17 maart 2009). 

 

      
 

Op 3 maart kwamen de studenten Nederlands uit Rijsel opnieuw naar Kortrijk om het historische 

stadscentrum te bezoeken onder begeleiding van een gids en daarna pannenkoeken en wafels te 

degusteren in een gezellig koffiehuis. 

 

     
 

 

Op 26 maart 2009 gaan de studenten Frans ba1 naar Bergen om daar de mooie 

keramiektentoonstelling van Vincent Kempenaers te bezoeken.  

Op 31 maart trekken de studenten Frans ba2 naar Rijsel voor een bezoek aan le Vieux Lille en om er 

te proeven van een aantal typische gerechten. 

 

Dit alles wordt gefinancierd door het Prins Filipsfonds (bac1) en door het Impulsfonds voor 

grensoverschrijdende projecten van de K.U.Leuven Campus Kortrijk (bac2). 


