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Summer school
Wat is leuk, leerzaam, internationaal, verslavend, efficiënt en
zeer succesvol? Het juiste antwoord op deze vraag is: de summer school van de Universiteit Utrecht. In vier jaar tijd is deze
school gegroeid van 300 naar 1.400 studenten. En niet zonder
reden. We vroegen directeur Jeroen Torenbeek naar het succes
van de Utrecht Summer School.

U

trecht Summer School bestaat al sinds 1987.
Er stond toen één cursus op het programma:
Dutch Culture and Society. Een voor de hand
liggende keus. Het idee voor een summer school kwam
namelijk voort uit de behoefte van de letterenfaculteit
een uitwisselingsprogramma voor hun taalstudenten te
hebben. Er moest dus een aanbod komen voor buitenlandse studenten. In 2005 was de summer school
uitgegroeid naar een stabiele 300 studenten per jaar.
Torenbeek stelde aan het College van Bestuur voor om
er meer van te maken. Het College zei ja. Torenbeek:
“De tijd was rijp, de trend dat meer studenten korter
naar het buitenland wilden om daar efficiënt te studeren zat ons mee. En in Utrecht hebben we een goed
model. Er is geen gezagsverhouding tussen mij en de
docenten. Het onderwijs en de docenten zijn een aangelegenheid van de faculteiten. Organisatorisch is dat
een sterk punt. Ik hoef bij niemand te soebatten, faculteiten en docenten doen mee omdat ze dat willen, niet
omdat ze moeten.”

‘Het succes heeft mij verrast’
Aanbod met krakers
Ondertussen doen alle zeven faculteiten van de
Universiteit Utrecht mee aan de summer school.
Samen met de Hoge School Utrecht bieden ze bijna
tachtig cursussen aan op velerlei vakgebieden: van
psycholinguistics tot nanomaterials en van doing business
in Europe tot Making the Documentary. Naast het brede
aanbod met ‘krakers’ als European cultures and identities
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heeft de summer school ook een aantrekkelijk internationaal programma. “De cursus History of Art:
Artistic Relations between Italy and The Netherlands wordt
bijvoorbeeld verzorgd in samenwerking met ons instituut in Florence: Het Nederlands Interuniversitair
Kunsthistorisch Instituut (NIKI). Onze eigen docenten
geven van de vier weken durende cursus, twee weken
les in Florence en twee in Utrecht.”
Op de kaart
Nieuw voor dit jaar is dat met de universiteiten in
Barcelona en Berlijn modules op elkaar zijn afgestemd.
“Studenten kunnen daardoor twee weken business in
Barcelona doen of daarvoor twee weken naar Utrecht
gaan. Maar ze kunnen ook kiezen voor een cursus van
vier weken, dan gaan ze eerst naar Barcelona en aansluitend naar Utrecht of andersom. Met Berlijn doen
we hetzelfde, maar dan voor de cursus History of Art:
European Highlights. De universiteiten bieden over en
weer de beide modules los en in samenwerking aan.
Onze studenten krijgen hierdoor nog meer keus en
door de vermelding van onze modules op ander websites zet Utrecht Summer School zich internationaal nog
meer op de kaart.”
De volgende stap is dat op dezelfde wijze ook in andere Europese hoofdsteden Art studies worden aangeboden. “Waarom? Omdat het leuk is, en leuk is een
belangrijke drijfveer in het leven. Het biedt studenten
de mogelijkheid een eigen parcours samen te stellen uit
acht modules van twee weken. En met deze ontwikkelingen in ons aanbod blijven we de andere summer
schools ook een stapje voor.”

‘Utrecht Summer School is een ernstige
mate van verslaving voor docenten’
Voordelen
De summer school heeft niet alleen voordelen voor
de internationale studenten die ieder jaar naar Utrecht
komen, maar ook voor de docenten, de universiteit
in het algemeen en de faculteiten in het bijzonder. De
voordelen voor de studenten zijn een combinatie van
een plezierige tijd in het buitenland en het halen van
studiepunten. Omdat de cursussen maar tussen de één
en de zes weken duren, blijven de studenten geïnteresseerd en gemotiveerd, wat het voor docenten ook aantrekkelijk maakt om in de zomer te werken. “Hoewel
het de eerste keer soms moeilijk is docenten erbij te
betrekken, gaan ze daarna nooit meer weg. Het is een
ernstige mate van verslaving. Ze werken in een ontspannen sfeer met gemotiveerde studenten die vrijwillig
voor hun vak kiezen. Bovendien kan in de zomer alles snel geregeld worden. Wil je een andere lesruimte,
geen probleem. Daar hoef je door het jaar heen niet
om te vragen, dan ligt alles muurvast.”
Zeer specialistische vakken
De voordelen die de summer school de universiteit
biedt zijn: uitstraling, het in de lucht houden van een
internationaal uitwisselingsprogramma en en passant het
gebruik van de infrastructuur in de zomer. “Voor internationale studenten zijn er bijvoorbeeld studentenkamers, die staan in de zomer anders leeg. Nu leveren ze
nog wat op.” De geschetste voordelen voor de universiteit als geheel gelden ook voor de afzonderlijke faculteiten. “Iedere faculteit heeft daarbij ook nog zijn eigen
redenen om mee te doen. Voor de bèta faculteiten
biedt het een uitstekende mogelijkheid om toekomstige
masterstudenten te rekruteren. Andere faculteiten zoals
Sociale Wetenschappen gebruiken het als een soort

laatste opmaat voor hun masterprogramma. Dan moeten studenten bijvoorbeeld nog econometrie doen.”
Naast deze directe voordelen biedt Utrecht Summer
School faculteiten ook de gelegenheid om zeer specialistische vakken aan te bieden. “Linguïstiekcursussen als
generatieve grammatica, we zijn de enige die dat aanbieden. In eerste instantie denk je dan: wie kómt daarvoor? Ze zijn voorzichtig begonnen met zes studenten,
nu zitten ze al op twintig. Dat vind ik leuk. Het succes
van Utrecht Summer School heeft mij sowieso verrast.”
Meer informatie over (het programma van)
Utrecht Summer School is te vinden op
www.utrechtsummerschool.nl.

Facts & figures

• Gestart: 1987
• Groei: van 300 studenten in 2005 naar 1400
studenten in 2009
• Doelgroep: bachelors, masters, phd en post-		
academisch niveau
• Herkomst studenten: 95% komt uit het buitenland; vorige jaren veel uit Amerika, nu een
groeiend aantal uit Azië en Oost-Europa
• Aantal cursussen: 78
• Duur cursussen: tussen de 1 en 6 weken
• In de periode: juni tot en met augustus
• Kosten: variërend tussen de € 150,(zonder huisvesting) en € 6.065,(cursus Summer Institute for Global Justice)
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