Op de Summer School werk je aan je cv
puntje van hun stoel om alles te
weten te komen over een
vernieuwende onderzoeksmethode.
De airconditioning loeit en alleen
een blik uit het kleine raam verraadt
dat het buiten zonnig is.
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De collegezalen van de Universiteit
Utrecht zijn 's zomers afgeladen.
Studenten, maar ook academici en
hbo'ers met een diploma spijkeren
hun kennis bij.
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Dat de vakantie niet alleen wordt
gebruikt om te ontspannen, is te
zien op de campus van Universiteit
Utrecht. IJverige studenten volgen
tijdens de zomer extra colleges aan
de Summer School. Met een
college ondernemen,
stoomcursussen statistiek of een
introductie econometrie kunnen ze
na de zomer een extra regel
toevoegen aan hun cv of hun
werkgever laten zien dat ze meer in
huis hebben dan de gemiddelde
Nederlander.
De universiteit trekt in de warme
zomermaanden niet alleen normale
studenten. De collegezalen zijn
gevuld met jonge hoogopgeleiden
en mensen van middelbare leeftijd
die hun kennis willen opfrissen.
'Iedereen denkt dat het in de zomer
rustig is op de campus', zegt Rens
van de Schoot, docent statistiek.
'Maar juist in deze tijd heb ik moeite
om een collegezaal te boeken. Het
is hartstikke druk.'
Van de Schoot geeft zijn college in
een grote zwarte zaal met zware
rode gordijnen. Binnen blijkt uit
niets dat het volop zomer is. Het is
negen uur 's ochtends en dertig
mensen zitten letterlijk op het
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'Speciaal voor deze cursus ben ik
teruggekomen uit Turkije,' zegt
Wouter Smink, 'Ik had ook nog een
week feest kunnen vieren, maar dit
vond ik belangrijker.' De 21-jarige
student zit op de eerste rij en stelt
de meeste vragen van de
aanwezigen. Na zijn afstuderen wil
hij graag als wetenschapper aan de
slag. Zijn docent nodigde hem uit
om de colleges bij te wonen. Deze
cursus kan een springplank voor
zijn carrière betekenen: 'Als ik hier
genoeg van weet en het lukt om
deze methode in mijn scriptie te
verwerken, kan die waarschijnlijk
worden gepubliceerd.'
Vlak voor het podium staan twee
jonge dames. Met een koptelefoon
op, een flesje water in de ene hand
en een camera in de andere, filmen
ze verschillende cursussen. Van de
beelden maken ze promotiefilms en
digitaal cursusmateriaal. Al is het
op een andere manier, ook zij
gebruiken de Summer School om
de kans op een baan te vergroten.
'Uiteindelijk wil ik speelfilms
regisseren, maar de concurrentie is
groot,' zegt Laura Torenbeek (23).
'Ik doe vaker dit soort klussen om
te leren en wat bij te verdienen.
Maar ik heb ook kabels gesjouwd
op de set en koffie gehaald. Als je
daardoor naast mensen kunt zitten
van wie je wat kunt leren en met
wie je goed contact onderhoudt,
vergroot je je kansen.'
Achter in de zaal zit Jan de Graaf
(25). Hij heeft zijn vakantie al
achter de rug en zit ijverig mee te
pennen tijdens het college. 'Ik ben
een jaar geleden afgestudeerd en
net als vele anderen op zoek naar
een baan.' De Graaf heeft dezelfde
week nog een sollicitatiegesprek bij
de overheid. 'Ik heb bestuurskunde
gestudeerd en wil me graag bezig
houden met klimaatverandering.
Binnen die branche ontstaat steeds
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meer behoefte aan een methode
waarmee bestaande kennis wordt
getoetst aan nieuwe resultaten. Dat
probeer ik hier te leren.'
De Graaf heeft ook de vorige
zomer al veel gedaan om zijn cv te
verbeteren. 'Vorig jaar liep ik in de
zomer stage bij de Verenigde
Naties in New York. Dat heb ik een
aantal maanden gedaan, maar ik
moest er helaas mee ophouden
omdat ik het niet meer kon betalen.
De stage was onbetaald en New
York is een heel dure stad.'
Na zijn stage in de Verenigde
Staten ging de jonge professional
richting Brussel waar hij een
traineeship bemachtigde bij de
Europese Unie. Nu woont hij bij zijn
ouders en geniet hij volop van de
Summer School. 'Vorige week heb
ik ook al een andere cursus
gevolgd, maar dit is wel de laatste
hoor.'
De Graaf verwacht dat de
zomerlessen nuttig zijn om de
kansen op een toekomstige baan te
vergroten: 'Dat hoop ik tenminste,
want ik heb wel mijn spaargeld
gebruikt om deze cursussen te
betalen.'
Tips van studenten en docenten
van de summerschool in Utrecht:
1. Volg een zomercursus aan een
universiteit of hogeschool.
2. Leer een taal in het buitenland.
3. Ga stage lopen. In de zomer
komen veel plekken vrij omdat
vaste krachten op vakantie gaan.
4. Volg een onlinecursus vanaf je
vakantiebestemming.
5. Ga op vakantie en neem rust.
Dat kun je misschien niet op je cv
zetten, maar door uitgerust weer
aan het werk te gaan kun je wel
uitblinken.
Hoe maak je in de zomer je cv
meer waard?
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