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Summer School 25 jaar
Utrecht Wat 25 jaar geleden begon met één cursus voor 25 buitenlandse
studenten is uitgegroeid tot het grootste zomerschoolprogramma in Europa.
Vandaag wordt Utrecht Summer School officieel geopend. Je merkt
cultuurverschillen tijdens de lessen .
2000 buitenlandse studenten naar Utrecht
Twee Amerikaanse studenten keuvelen nog wat, met de rug naar het schoolbord.
Een rij daarachter zitten vijf Chinese studenten naast elkaar, pen en schrijfblok in
de aanslag. Het is vijf minuten voor de les begint en cultuurverschillen zitten
soms in kleine dingen.
,,Je merkt verschillen in discipline, het soort vragen en hoe studenten zich
gedragen tijdens de les, vertelt Rutger van der Hoeven. Hij is cursusleider voor
het vak European Politics and Economy en geeft voor het zesde jaar les aan
de Summer School in Utrecht.
Tijdens de zomer komen er bijna 2000 studenten naar Utrecht om een cursus te
volgen. ,,Het is leuk en uitdagend om een gevarieerde groep te onderwijzen,
vindt Van der Hoeven. ,,Chinese studenten geven bijvoorbeeld niet snel hun
mening. Tijdens colleges moet ik iemand echt aanwijzen om hem of haar aan de
praat te krijgen.
Aziatische studenten hebben meestal meer discipline. ,,Zeker vergeleken met
sommige studenten uit de Amerikaanse staat Florida, die beschouwen Summer
School als een vakantie.
Van der Hoeven behandelt tijdens zijn colleges en werkgroepen de Europese Unie
en de politiek, economie en actualiteiten in Europa. De voorkennis daarover is bij
sommige nationaliteiten niet zo groot. ,,Amerikanen of Chinezen weten weinig
over Europa. De eerste lezing moet dus toegankelijk zijn, maar daarna maak ik
het snel diepzinniger.
De Europese Unie roept onder de studenten sterke meningen op. ,,Belgen zijn
pro-Europees en een typische Amerikaanse vraag is hoeveel belastinggeld naar
de EU gaat. Bij Turkse studenten merk ik dat ze een uitgesproken mening hebben
over of Turkije wel of niet bij Europa hoort.
Utrecht Summer School ontstond 25 jaar geleden uit een probleem. Directeur
Jeroen Torenbeek: ,,We hadden samen met de University of Florida in de
Verenigde Staten een uitwisselingsproject, maar er kwamen te weinig studenten.
Torenbeek besloot daarom binnen de Universiteit Utrecht een uitwisseling op te
starten. Inmiddels zijn er 130 cursussen en is Utrecht Summer School het
grootste zomerschoolprogramma in Europa.
Aan het eind van de cursus wacht de studenten een examen. Torenbeek: ,,Maar
bij het studentenleven hoort ook uitgaan. Sommige studenten zitten overdag in
de collegezaal en s nachts in de kroeg. Ik begrijp niet hoe ze het volhouden.

