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Van 29 juli tot 2 augustus 2013 heb ik een summer course gevolgd in Tallinn, Estland. Het waren 
vijf dagen om nooit te vergeten en waar ik ontzettend veel heb bijgeleerd.  
 
Op maandag begon de eerste les. Er waren mensen van verschillende landen: Italië, Nederland, 
Duitsland, Roemenië, maar ook van Amerika en Korea. Zowel studenten als afgestudeerden namen 
deel. Onze docent was van Amerikaanse afkomst, waardoor de les goed verstaanbaar was. Er werd 
les gegeven op een heel interactieve manier met de nodige humor. Iedere dag werd er een ander 
thema behandeld. Zo hebben we het gehad over banking systems, de effectenbeurzen, hedge 
funds en private equity, de EMU, Basel I, II en II, de financiële crisis,… De lessen eindigden om  
half 3 zodat er nog genoeg tijd was om de stad te bezichtigen.  
 
Iedere morgen kwamen we rond 9 uur samen in de ‘cafetaria’ van de school, waar we samen 
ontbeten en plannen maakten voor de namiddag. Na de les maakten we onze taken voor de 
volgende dag. Daarna ging ik met enkele klasgenoten de omgeving verkennen. Tallinn is een hele 
mooie stad met veel variatie. Zo hebben we onder andere The old town, het kadriorg park en The 
Song Festival Grounds bezocht. Maar ook Seaplane harbour, de oude gevangenis en het strand 
waren zeker de moeite waard. Na het avondeten spraken we af met de hele klas om af te sluiten 
met een drankje.  
 
Deze vijf dagen zijn voorbij gevlogen. Tijdens deze korte periode zijn we een hechte groep 
geworden waardoor het afscheid toch wel zwaar viel. Het was een onvergetelijke ervaring waar ik 
veel van heb bijgeleerd. Door de lessen is mijn kennis verruimd, maar ook door de summer school 
ben ik zelfstandiger geworden en meer vertrouwd geworden met het spreken van Engels. Ik raad 
het daarom dan ook iedereen van harte aan! 
 


