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Summer school als etalage
door Simon Trommel
Prachtig, vindt de 24-jarige Jane Wang uit Shanghai - haar voornaam is Lijie,
maar zoals zoveel Aziaten gebruikt ze in het buitenland een Engelse naam Utrecht. "Al die oude gebouwen, geweldig", lacht ze, rustig zittend op een
muurtje op het Domplein.
Meer kennis vergaren over economische vraagstukken van de zorg, dat trekt haar
naar de Domstad. Een week lang volgt Wang daarom de zomercursus
Pharmaceutical Policy Analysis, een van de 137 cursussen die de
Utrechtse summer schoolNederlandse en buitenlandse studenten aanbiedt.
In de cursus Pharmaceutical Policy Analysis wordt het beleid van overheden over
de medicijnen die in landen worden verstrekt, geanalyseerd.
Voor Wang is het een aanvulling op het onderzoek dat ze momenteel doet bij de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. In Zwitserland vergelijkt ze de
lijst van in China toegestane geneesmiddelen met die van de
Wereldgezondheidszorg.
Tot eind juli blijft ze in Genève en daarna gaat ze terug naar de Fudanuniversiteit in Shanghai. Haar begeleider bij de WHO tipte haar over de Utrechtse
zomerschool en regelde een beurs. "Hij doceert ook in Utrecht, vandaar dat hij
het kent."
Utrecht heeft een grote naam als het gaat om gezondheidszorg en medicijnen,
beseft Wang, en dat betekent dat deze cursus ook een hoog niveau heeft. Er
studeren veel mensen die ook bij farmaceutische bedrijven werken dus zo kan ze
haar netwerk vergroten. "Die mensen gebruiken de cursus ook weer om
problemen te bespreken die ze in hun werk tegenkomen", lacht ze.
"Netwerkvergroting is een van de redenen om een cursus aan de summer
school te volgen", zegt coördinator Marc Gebuis. "Je kunt er mensen ontmoeten
die al werken. Ook gebruiken studenten de cursussen om de laatste studiepunten
bij elkaar te sprokkelen."
De UU en de HU zijn de grote trekkers van de summer school. Maar Nyenrode
doet ook mee. De universiteit in Breukelen biedt een aantal mastercursussen aan.
Gebuis: "De faculteiten kunnen de summer school gebruiken als etalage. Daarin
plaatsen zij het mooiste van wat ze in huis hebben. Geen cursus over hoe je een
pil in elkaar draait, maar juist laten zien dat er niches zijn."
Kwaliteit is ook een van de factoren waarmee de summer school succes heeft,
zegt hij, want voor veel cursussen moet je worden toegelaten. Gebuis: "Dat
betekent dat er getalenteerde en gemotiveerde studenten zitten. En dat betekent
weer dat beroemde hoogleraren graag in hun vakantie een paar dagen een cursus
willen geven."
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft staat er regelmatig. Voormalig minister
Jacqueline Cramer doet dit jaar mee, samen met honderden andere docenten.
En er is natuurlijk ook een uitgebreid sociaal programma, met feesten, debatten
en kanoavonden op de Utrechtse grachten.
"Overigens is voor sommige cursussen in augustus nog plek", zegt Gebuis. En
hoewel de studenten overal vandaan komen, is het ook interessant voor
Nederlandse studenten. "10 procent komt uit ons eigen land."

