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Utrecht Summer School  
 

Achtergrond 
Utrecht Summer School is gestart met een enkele universitaire zomercursus. De laatste 
jaren heeft de Summer School een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het programma is 
uitgegroeid tot een zeer gevarieerd en divers aanbod van meer dan 240 cursussen. Het 
aantal deelnemende studenten is de afgelopen jaren gegroeid tot 4000. Daarmee is 
Utrecht de grootste academische Summer School van Europa. 
 
Er zijn voor cursusaanbieders verschillende redenen aan te wijzen waarom het 
interessant is een summer course te organiseren. Iedere aanbieder heeft zijn eigen 
beweegredenen om een zomercursus te organiseren. Een aantal redenen op een rij: 
 

•  Promotie van de eigen groep in binnen- en buitenland 
•  Het wegwerken van deficiënties bij toekomstige studenten 
•  Het werven van toekomstige masterstudenten  
•  Continuering bedrijfsvoering tijdens zomerperiode 
•  Internationalisering “light” 
•  “Internationalisation at home” 
•  Life long learning 
•  Betaalmiddel bij uitwisseling 

 
De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan een uitgebreid, gevarieerd en 
aansprekend summer school programma en aan de succesvolle continuering en verdere 
uitbreiding van het aanbod. De Hogeschool Utrecht en Hogeschool van de Kunsten 
Utrecht zijn waardevolle partners in dit project. De organisatie Utrecht Summer School 
(USS) coördineert de verschillende cursussen en biedt de aanbieders ondersteuning waar 
nodig. 
 

De organisatie 
De Utrecht Summer School kent een geïntegreerd organisatiemodel. Dat wil zeggen dat 
de faculteiten van de deelnemende instellingen in samenwerking met een klein centraal 
bureau tot het eindproduct komen. De taakverdeling is hierbij helder voor beide partijen: 
de faculteit (of departement, of vakgroep, of individuele enthousiaste hoogleraar) 
produceert het onderwijsprogramma en verzorgt de colleges gedurende de zomer. Het 
centrale bureau houdt zich bezig met alle overkoepelende zaken zoals 
marketingcommunicatie, inschrijving en betaling, huisvesting, sociaal programma, etc. 
 
Om verwarring te voorkomen is er slechts één eigenaar per cursus, en dat is de 
aanbieder: de vakgroep, onderzoeksgroep, faculteit of afdeling, vertegenwoordigd door 
de course leader, die dus ook course owner is. Dit betekent dat deze cursusaanbieder het 
financiële risico draagt en (de baten incasseert) en belangrijke beslissingen neemt ten 
aanzien van de toelating van deelnemers, het geven van kortingen en andere cursus 
gerelateerde zaken. In het belang van het totaal, worden besluiten over het al dan niet 
doorgaan van de cursus, bijvoorbeeld bij een te klein aantal deelnemers, altijd genomen 
in overleg met het centrale bureau.  
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De organisatie van het centrale bureau 
 
Jeroen Torenbeek 
Directeur Utrecht Summer School 
E: J.L.Torenbeek@uu.nl  
T: 030–253 8668 
T: 06-5319 6214 
 
Bjørgúnn Bretti 
Coördinator Utrecht Summer School 
E: b.k.bretti@uu.nl 
T: 030-253 8697 
 
Evalinde van Winden 
Coördinator Utrecht Summer School 
E: e.vanwinden@uu.nl 
T: 030-253 8987 
 

Contactgegevens 
 
Website:    www.utrechtsummerschool.nl 
E-mail adres:  summerschool@uu.nl 
Telefoonnummer:  +31 (0)30 253 4400 
 
Postadres: 
Utrecht Summer School 
Postbus 80125 
3508 TC Utrecht 
The Netherlands 
 
Bezoekadres: 
Janskerkhof 30 
3512 BN Utrecht 
 
Social media: 
Facebook - https://www.facebook.com/UtrechtSummerschool/  
Instagram - https://www.instagram.com/utrechtsummerschool/ 
Twitter - https://twitter.com/utrechtsummer 
 
 
Cursusbeheersysteem SOL  
 
In deze handleiding voor cursusaanbieders wordt veel gerefereerd aan ons 
cursusbeheersysteem SOL. Dit systeem, toegankelijk via onze website, stelt de 
cursusaanbieder in staat om zelf de cursus(sen) te uploaden en te beheren. Ook zijn er 
tal van andere functies beschikbaar via dit systeem (bijvoorbeeld het aanvragen van 
Summer School items). De mogelijkheden worden beschreven in deze handleiding. 
 
De gedetailleerde instructies voor het gebruik van SOL zijn beschreven in een aparte 
SOL-handleiding. Deze is te downloaden (PDF) bij Course Admin -> My Courses. 
 

mailto:J.L.Torenbeek@uu.nl
http://www.utrechtsummerschool.nl/
http://www.utrechtsummerschool.nl/
mailto:summerschool@uu.nl
https://www.facebook.com/UtrechtSummerschool/
https://www.instagram.com/utrechtsummerschool/
https://twitter.com/utrechtsummer
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Summer School planning 
 
Bij de organisatie van een Summer School komen er verschillende zaken aan de orde. De 
Summer School voorbereidingscyclus beslaat ca. 1 tot 1½ jaar en omvat o.a.:  
 

• de voorbereiding van de cursus (cursusbeschrijving, programma, docenten) 
• de werving van deelnemers 

o Online (website, advertising, etc.) 
o Offline (brochure, posters, etc.) 

• het verwerken van de inschrijvingen en betalingen 
• het geven van de cursus 
• de evaluatie van de cursus 
• de financiële afhandeling van de cursus.  

 
In dit handboek zullen we de verschillende aspecten van de Summer School organisatie 
aan de orde stellen, we benoemen de belangrijke deadlines en geven verdere toelichting 
op verschillende procedures. Daarnaast schetsen we de rol die de USS organisatie kan 
vervullen. 
 

Belangrijke data voor Utrecht Summer School 2019 
 
1 november 2019  Website online; start inschrijving studenten 
 
9 februari 2019   Deadline - day-to-day programma uploaden in SOL 
 
16 februari 2019  Brochure is beschikbaar 
 
16 februari 2019  Start inschrijving sociaal programma 
 
1 maart 2019    Pre-departure informatie beschikbaar in account student 
 
1 mei 2019    Deadline - locatie 1e lesdag in SOL invullen 
 
8 juli 2019   Start Summer School 2018 
 
30 augustus 2019  Einde Summer School 2018 
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Cursus 
 
USS heeft een faciliterende en adviserende rol bij de totstandkoming van de 
verschillende cursussen in het programma. Bij het ontwikkelen van een (nieuwe) 
zomercursus gaat het onder meer over de volgende zaken: 
 

•  Het onderwerp van de cursus 
•  De doelgroep 
•  De duur van de cursus 
•  De prijs van de cursus 
•  De kosten van de cursus 
•  ECTS 

 
De verschillende aspecten worden hieronder afzonderlijk aan de orde gesteld. 

Onderwerp cursus 
Het onderwerp van de cursus moet voor internationale studenten aanleiding zijn om in de 
zomer af te reizen naar Utrecht. Vaak hebben de succesvolle zomercursussen een uniek 
en vernieuwend karakter. 
 
USS adviseert cursusaanbieders over de samenstelling van het programma. De 
inhoudelijke uitwerking van het thema is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de 
cursusleider. USS kan ook adviseren over de invulling van de cursus op basis van 
ervaringen uit het verleden. Daarnaast is de planning (voor of na gerelateerde 
cursussen) van belang. 

Doelgroep 
Binnen de Summer School worden cursussen aangeboden voor verschillende 
doelgroepen, van bachelor studenten tot professionals uit een bepaalde beroepsgroep.  
 
Wanneer de cursus is ontworpen voor een zeer specifieke doelgroep is het belangrijk om 
te onderzoeken of er voldoende manieren beschikbaar zijn om de doelgroep te bereiken. 
De brede cursussen hebben vaak meer baat bij de goede vindbaarheid van de website en 
de algemene mailingen en promotieactiviteiten die USS initieert. Voor zowel brede als 
specifieke cursussen geldt dat het altijd zeer nuttig is om uw eigen relevante contacten 
actief te informeren over de cursus. 
 
Utrecht Summer School onderscheidt 5 niveaus: 
 

- Bachelor  
- Advanced Bachelor  
- Master  
- Advanced Master 
- PhD’s 

 
In het Summer School programma proberen we alle doelgroepen te bedienen. 

Duur en periode cursus 
Het uitgangspunt is dat een zomercursus in één of meerdere weken wordt aangeboden. 
De duur van uw cursus is uiteraard afhankelijk van praktische zaken zoals de inhoud van 
de cursus en de beschikbaarheid van docenten. Het is goed om rekening te houden met 
de doelgroep van uw cursus. Amerikaanse studenten bijvoorbeeld, moeten doorgaans 
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van hun universiteit een programma van 6 weken volgen en daarvoor credits te 
ontvangen. Bovendien kunnen bachelor studenten uit de VS de laatste twee weken van 
augustus geen zomerprogramma meer volgen. 
 
In de afweging t.a.v. de duur en de periode van de cursus is het van belang de cursus en 
de reis naar Utrecht door de ogen van studenten in te schatten: 

•  Op welk moment in de zomer kunnen studenten naar Utrecht komen? 
•  Hoe lang kunnen studenten in Utrecht blijven? 
•  Welke periode staat in verhouding tot het doel van de cursus? 

 
In sommige gevallen is het mogelijk om een combinatie te maken tussen verschillende 
cursussen. Dat kan voor de betreffende cursussen een interessante spin off in het aantal 
aanmeldingen betekenen. USS kan vanuit haar coördinerende rol een inschatting maken 
van mogelijke combinaties. USS streeft er in de planning naar om combinaties mogelijk 
te maken door de betreffende cursussen achter elkaar in te plannen in overleg met de 
aanbieders. Succesvolle combinaties bieden we expliciet aan als “special track” bij de 
promotie van de cursussen op de website en in de brochure. Deze special tracks worden 
beheerd door één cursusaanbieder. 
 
Bij het vaststellen van een cursusperiode is het ten slotte nog van belang om rekening te 
houden met de beschikbaarheid van huisvesting. In de eerste twee weken en de laatste 
twee weken van de Summer School worden er veel cursussen aangeboden, waardoor de 
beschikbaarheid van huisvesting beperkt is. 

Kosten cursus 
De prijs van de zomercursus wordt vastgesteld door de cursusleider en is afhankelijk van 
de begroting van de cursusleider. De kosten voor huisvesting worden per jaar 
vastgesteld door het bureau van USS (zie onderwerp ‘huisvesting’ voor de prijzen van 
2019). Voor de overige diensten van USS worden geen kosten in rekening gebracht bij 
de cursusaanbieder.  
 
De cursusprijs voor studenten wordt altijd inclusief cursusmateriaal en excursies 
opgenomen in het aanbod. In principe worden de zomercursussen exclusief maaltijden 
aangeboden en verblijven alle studenten in de beschikbare studentenkamers.  

ECTS, transcripts en certificaten 
Voor veel cursussen uit het Utrecht Summer School programma worden ECTS toegekend. 
Afhankelijk van de inhoud van het programma kan het aantal ECTS worden vastgesteld 
door de cursusleider. Een aantal internationale studenten zal op basis van een “Transcript 
of records” het voorgestelde aantal ECTS ter beoordeling / goedkeuring moeten 
voorleggen aan de examencommissie van hun thuisuniversiteit.  
 
De cursusleider is verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal ECTS en de 
bijbehorende toetsvorm (afsluitende presentatie / paper / examen / aanwezigheid etc.) 
Het maximum aantal ECTS dat per week kan worden toegekend is twee. Als er aan een 
cursus ECTS worden toegekend, dan moet dit worden weergegeven op een transcript of 
records of op een certificate of attendance.  
 
Certificaten 
Om de afronding van de cursus een formeel karakter te geven kan de cursusleider 
certificaten uitreiken aan de studenten. Een “certificate of attendance” geeft studenten 
een bewijs van deelname. Op het certificaat kan ook het aantal ECTS worden 
weergegeven. U kunt kiezen of u de certificaten wilt afhalen of u kunt ze met de (interne) 
post laten versturen. Sommige studenten hebben wel recht op een certificaat, maar zijn 
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niet aanwezig tijdens de laatste cursusdag. U kunt dan zelf het certificaat naar de 
student opsturen. 
 
Transcripts 
Als de student een cijfer heeft ontvangen en ECTS toegekend heeft gekregen, dan kan 
deze worden weergegeven op een transcript of records. Let op: de cursusaanbieder is 
zelf verantwoordelijk voor de uitgifte van transcripts. Uitzondering hierop zijn transcripts 
voor studenten die deelnemen aan sommige (internationale) tracks. Transcripts kunt u 
makkelijk genereren uit SOL. Hiervoor vult u eerst de cijfers in waarna het transcript kan 
worden geprint. Verzoeken van studenten om transcripts sturen wij door naar de 
cursusaanbieder. Het is dus zaak goede afspraken te maken hierover met de betreffende 
afdeling bij uw faculteit. 
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Website 
 
De website van de USS (www.utrechtsummerschool.nl) is het belangrijkste 
communicatiemiddel om studenten te bereiken en te informeren. De website genereert 
ongeveer 1.5 miljoen paginaweergaves per jaar. Bezoekers komen binnen via 
zoekmachines (bijv. Google, Yahoo), linkende websites (bijv. uu.nl, hu.nl, utrecht.nl), 
advertising (bijvoorbeeld Google Adwords en Facebook), social media (bijvoorbeeld 
Facebook, Twitter, Instagram) en door zelf het webadres in te typen in hun browser (na 
het adres gezien te hebben in bijvoorbeeld de brochure). 
 
Via de website kunnen studenten worden geïnformeerd over het aanbod, het 
gedetailleerde dagprogramma van de cursussen en de nieuwste ontwikkelingen in het 
cursusaanbod. Onder het kopje “nieuws” worden bijvoorbeeld nieuwe cursussen in het 
programma aangekondigd en extra curriculaire activiteiten onder de aandacht gebracht. 
Ook wanneer een cursus vol is, wordt dat via de website gecommuniceerd. Daarnaast is 
er op de website informatie te vinden over het sociale programma, de stad Utrecht en de 
huisvestingsmogelijkheden. Op Facebook kunnen studenten verwachtingen en ervaringen 
delen en andere toekomstige deelnemers vinden.  
 
Het belang van actuele, volledige informatie op de website is groot. USS is 
verantwoordelijk voor het actualiseren van de algemene informatie, het actualiseren van 
FAQ’s en het bijhouden van de Facebook groep. De cursusleider is verantwoordelijk voor 
het aanleveren van de actuele cursusinformatie. 
 
De inschrijving via de website gaat in oktober open. Wanneer dat voor een bepaalde 
cursus niet mogelijk is, wordt dit afgestemd met de cursusleider. 
 
In onderstaande grafiek ziet u het verloop van de bezoekersaantallen. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat het aantal studenten dat zich oriënteert op een zomercursus vanaf 1 
december sterk toeneemt, met een piek van maart tot mei. Wij adviseren cursusleiders 
dan ook om zo snel mogelijk al zoveel mogelijk informatie te publiceren (beschrijving + 
dagprogramma).  
 

 
 
 
Unieke bezoekers per maand op utrechtsummerschool.nl in 2017 

Content website 
Voor het vullen van de website met cursusinformatie is USS afhankelijk van de 
cursusleider; het tijdig invullen van het cursus format is uitdrukkelijk zijn / haar 
verantwoordelijkheid. De informatie wordt naarmate de zomer nadert steeds specifieker. 
Er zijn drie momenten waarop er cursus informatie moet worden aangeleverd aan de 
USS ten behoeve van publicatie op de website. Voor alle data geldt dat dit de uiterste 
datum is, eerder aanleveren van de teksten is altijd mogelijk en ook zeer gewenst. 
Wijzigingen kunnen zelf door de cursusaanbieder worden aangebracht/geüpload via SOL, 
het cursusbeheersysteem op de website. 

http://www.utrechtsummerschool.nl/
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• Uiterlijk 1 nov. 2018   Cursusformat invullen via SOL en indienen bij USS  
• Uiterlijk 9 februari 2019  Dag-tot-dag programma uploaden via SOL 
• 8 weken voor start cursus  Cursus-specifieke pre-departure informatie                    

aanleveren bij USS via e-mail 

Cursusbeschrijving website  
De cursusbeschrijving geeft een globale indruk van de inhoud van de cursus, de 
doelgroep waarvoor de cursus is bestemd en het doel van de cursus. Praktische 
informatie over de prijs van de cursus en de periode waarin de cursus wordt aangeboden 
is eveneens te vinden in de cursusbeschrijving. De cursusbeschrijving geeft studenten en 
andere geïnteresseerden een eerste indruk van de cursus zoals die in de zomer zal 
worden aangeboden zonder te veel in te gaan op specifieke inhoudelijke details.  
 
Het indienen van een cursus en invullen van de cursusbeschrijving gaat volledig via SOL, 
ons cursusbeheersysteem op de website. Op deze manier kunnen we het programma 
consistent op onze website vermelden. Eventuele wijzigingen of toevoegingen (bv de 
inschrijvingsdeadline) in de cursusbeschrijving kunt u zelf aanbrengen via SOL. De enige 
gegevens die u niet meer kunt aanpassen zijn: de titel, de periode, de prijs, het aantal 
credits, de naam van de course director en de stad waar de cursus gegeven wordt.  

Dag-tot-dag programma 
Studenten hebben behoefte hebben aan concrete informatie over de inhoud van het 
programma om te besluiten zich in te schrijven voor een cursus. Het is van belang dat er 
voor iedere cursus een dag-tot-dag programma op de site wordt gepubliceerd. Het 
beschikbaar maken van een concreet dag-tot-dag programma heeft een zeer positieve 
invloed op het aantal inschrijvingen voor een cursus. Wij vragen jullie dan ook om het 
dag-tot-dag programma uiterlijk 9 februari te uploaden via SOL.  
 
Het dag-tot-dag programma is een meer gedetailleerde uitwerking van de 
cursusbeschrijving en is een logische volgende stap in de voorbereidingen op de zomer. 
Aan de hand van het dag-tot-dag programma hebben studenten en andere betrokkenen 
bij de cursus een betere indruk van de te bestuderen literatuur, de werkvormen en de 
concrete thema’s die aan de orde komen.  
 
Het is belangrijk om alvast zoveel mogelijk informatie over de cursus op te nemen in het 
programma. Utrecht Summer School heeft een format ontwikkeld voor de dag-tot-dag 
programma’s. Dit kunt u vinden in SOL. Wij vragen u gebruik te maken van dit format.  

Pre-departure information  
In de pre-departure information worden alle praktische kwesties opgenomen om 
studenten voor te bereiden op hun komst naar Utrecht, hun eerste studiedag en op het 
programma.  
 
De pre-departure information bestaat uit een aantal algemene onderwerpen: 
 

•  Reisinformatie Schiphol-Utrecht, OV systeem in Nederland 
•  Procedure sleutels afhalen: Tijden, locatie. 

 
Deze algemene informatie wordt samengesteld door het USS bureau en is voor iedere 
student beschikbaar nadat de betaling is geregistreerd in het account van de student 
(tenzij voor een specifieke cursus afwijkende regelingen zijn getroffen).  
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Cursus specifieke informatie verschaft voor studenten meer duidelijkheid: bijvoorbeeld 
de inhoudelijke invulling van de eerste lesdag, locatie en de lestijden (rooster). Het is uw 
eigen verantwoordelijkheid om deze te communiceren aan de student. U kunt hiervoor de 
cursuspagina gebruiken (zelf aan te passen via SOL). Ook is het aan te raden om in uw 
dag-tot-dag programma informatie op te nemen over de exacte cursuslocatie, 
aanvangstijd etc. inclusief een routebeschrijving naar de locatie. Duidelijke, volledige 
informatie op dit punt scheelt veel zorgen vanuit de student, en mailverkeer en 
verontruste telefoontjes van studenten en ouders. 
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Overige communicatiemiddelen 
 
Naast de website, biedt het USS bureau cursusaanbieders ook de mogelijkheid om op 
andere manieren een cursus te presenteren in voorlichtingsmateriaal en promoot het 
USS bureau de Summer School op verschillende manieren. 

Huisstijl 
Alle communicatiemiddelen worden vormgegeven in de huisstijl van Utrecht Summer 
School. USS, als verzameling van cursussen die in de zomer in Utrecht door verschillende 
onderwijsinstellingen worden aangeboden, heeft hierdoor een sterke en uniforme 
uitstraling. U kunt het USS-logo opvragen via summerschool@uu.nl.  

Brochure, previewkrant, coursesheets 
 
Brochure 
De brochure geeft een indruk van het cursusaanbod van de Utrecht Summer School. De 
cursussen uit het programma worden kort gepresenteerd en in een tijdschema 
samengevat. Daarnaast wordt in de brochure een algemene introductie over Nederland, 
de stad Utrecht en het sociaal programma opgenomen. In de brochure wordt het 
veelzijdige aanbod van academische cursussen op een professionele wijze gepresenteerd. 
 
Voor de brochure is USS wat betreft de cursusteksten afhankelijk van de cursusleider. De 
korte cursusbeschrijving (summary) op de website wordt gebruikt voor publicatie in de 
brochure. Deze tekst moet precies tussen de 60 en 100 woorden lang zijn, zodat deze 
uniform en helder in de brochure kan worden gepresenteerd. 
 
De kosten voor het samenstellen en drukken van de brochure worden door USS voor 
haar rekening genomen. Publicatie in de brochure is voor cursusaanbieders kosteloos. De 
brochure verschijnt begin 2019. 
 
Utrecht Summer School krant 
Voor de promotie van de Summer School in de periode van september – januari drukt 
Utrecht Summer School een “Sneak preview” krant. In deze krant wordt het programma 
geïntroduceerd en nemen we informatie op over algemene bachelor cursussen die 
gecombineerd kunnen worden met andere cursussen. Het complete aanbod van het vorig 
jaar vult de middenpagina’s, als illustratie van ons grote aanbod.  
 
Coursesheets 
Als alternatief voor flyers heeft Utrecht Summer School een format beschikbaar waarin 
cursusinformatie kan worden gepresenteerd. Cursusleiders kunnen het coursesheet zelf 
aanmaken via SOL. Er kan gekozen worden voor een digitale coursesheet (PDF) of een 
printbare course (zelf uit te printen). 

Summer School Items 
Cursusaanbieders kunnen de verschillende artikelen bestellen bij USS. Dit is kosteloos 
voor cursusaanbieders. Dit gaat via SOL (zie SOL-handleiding voor instructies). Het is 
niet mogelijk om deze Items per e-mail te bestellen. Het gaat om: 
Multomappen (vierrings), 
Schrijfblokken, 
Pennen, 
Mokken 
 

mailto:summerschool@uu.nl
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Nieuwsbrief student 
USS stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar studenten. Studenten en overige 
geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website. In de 
nieuwsbrief is aandacht voor de vorderingen op het gebied van aanmeldingen en 
inschrijvingen, het sociaal programma en de verschillende cursussen. Tijdens de zomer 
stuurt USS om de week een nieuwsbrief aan de studenten. Daarin staat een uitgebreide 
beschrijving van de activiteiten van die week. 
  

Social media 
De Facebook groep van Utrecht Summer School biedt studenten de mogelijkheid kennis 
te maken met medestudenten voor vertrek naar Utrecht. Over het algemeen is de toon in 
de verschillende discussies zeer positief. Met dank aan deelnemers van voorgaande jaren 
wordt er een positief beeld van Utrecht Summer School geschetst. URL: 
https://www.facebook.com/groups/49854185307/ 
  
Daarnaast is er een Facebook pagina gecreëerd. Je kunt niet lid worden van een pagina, 
maar deze wel ‘liken’. Deze pagina dient als promotie van de Utrecht Summer School. 
Het is voor studenten niet mogelijk om een berichten te posten op deze pagina. Zodra de 
Utrecht Summer School een bericht post op deze pagina, dan verschijnt dit bericht op de 
persoonlijke pagina van iedereen die de pagina ‘geliked’ heeft. URL: 
https://www.facebook.com/UtrechtSummerschool  
 
Via de Instagram pagina van USS worden regelmatig foto’s gedeeld. URL:  
https://www.instagram.com/utrechtsummerschool/ 
 
Instagram wordt vooral gebruikt om de sfeer van de Utrecht Summer School en de stad 
Utrecht over te brengen aan studenten. De foto’s zijn afkomstig van onze eigen fotograaf 
maar we posten ook graag foto’s van cursusaanbieders en studenten. Een voorwaarde is 
wel dat deze foto’s van hoge kwaliteit zijn en dat ze passen bij het beeld dat we als 
summer school willen uitdragen. Bijdragen zijn zeer welkom: summerschool@uu.nl 

Summer School databases 
www.SummerSchoolsinEurope.eu, een initiatief van Utrecht Summer School, is een 
online database van Europese zomercursussen. Doel is het laten groeien van de gehele 
markt voor summer schools, waar ook Utrecht van zal profiteren. Het USS bureau zal uw 
cursus automatisch aan de database toevoegen.  

Internationale beurzen 
Utrecht Summer School is jaarlijks vertegenwoordigd op twee grote beurzen: EAIE 
(wisselende locatie in Europa) en NAFSA (wisselende locatie in Noord-Amerika). Het 
betreft in beide gevallen beurzen waar internationaliseringsmedewerkers van 
universiteiten van over de hele wereld elkaar ontmoeten en waar wij ons programma 
onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Mailingen 
USS verstuurt in het voorjaar de nieuwe brochure naar alle internationale partners en 
contacten van de Universiteit Utrecht. Daarnaast wordt de brochure intern verspreid om 
bekendheid binnen de universiteit en de Hogeschool Utrecht te genereren. Wanneer u als 
cursusaanbieder potentieel geïnteresseerde instellingen kennen waarnaar een brochure 
kan worden verstuurd, kan USS dat voor u doen. 

https://www.facebook.com/groups/49854185307/
https://www.facebook.com/UtrechtSummerschool
https://www.instagram.com/utrechtsummerschool/
mailto:summerschool@uu.nl
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Huisvesting 
 
Studenten van de Utrecht Summer School kunnen voor een redelijke prijs in de 
bestaande short-stay studentenhuisvesting van de Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht en de Hogeschool van de Kunsten Utrecht verblijven. Gezien het aantal 
studenten is het van groot belang dat iedereen binnen deze afspraken (e.g. periodes) het 
cursusaanbod organiseert. Daarnaast heeft de USS overeenkomsten gesloten met enkele 
hotels in Utrecht. 
 
Voor sommige cursussen kan het echter van toegevoegde waarde kunnen zijn om deze 
te laten plaatsvinden op een externe campus. De omgeving van deze externe campus 
sluit wellicht beter aan op de doelgroep. Dit geldt bijvoorbeeld voor langdurige 
taalcursussen of intensieve cursussen op PhD-level. Als uw voorkeur uitgaat naar een 
externe campus, neemt u dan gerust contact met ons op.  

De kamers 
• Kamers worden per week verhuurd, van zaterdag tot en met vrijdag 10.00 uur  
• Wanneer de cursus meerdere weken duurt, zal de kamer de betreffende weken 

beschikbaar zijn, dus ook in het weekend. 
• Kamers worden gemeubileerd verhuurd. 
• Het is niet verplicht om bij deelname aan de Summer School een kamer te huren 

via Utrecht Summer School. Studenten kunnen bij hun aanmelding aangeven of 
ze een kamer willen huren of niet. Wij wijzen internationale studenten wel 
uitdrukkelijk op de risico’s die hieraan verbonden zijn (huisvesting in Utrecht is 
duur en moeilijk te vinden, bij overeenkomsten met hotels / particulieren kan 
USS geen assistentie bieden). 

• Eventuele schade aan bijv. meubilair zal worden verhaald op de student. 
• Studenten worden in eenpersoons kamers gehuisvest, tenzij in een drukke week 

de tweepersoons kamers nodig zijn.  
• Alle kamers beschikken over een internetaansluiting (kabel of wifi). 
• Meer informatie over de kamers (inventaris, locaties, gemeenschappelijke 

ruimtes etc.) kan via de USS website worden gevonden. 
• We hebben de beschikking over verschillende locaties. Cursisten van één cursus 

worden zoveel mogelijk bij elkaar in hetzelfde gebouw geplaatst. (Er kunnen 
geen garanties worden gegeven over de exacte locatie waar uw studenten 
geplaatst worden). 
 

Huisvestingslocatie 
• Er kan op voorhand geen informatie worden verstrekt over de locatie waar 

studenten verblijven. Er kan ook geen rekening worden gehouden met 
individuele voorkeuren van studenten (behalve bij zwangerschap, handicap 
enz.).  

• Bij de indeling van de kamers hanteert USS het uitgangspunt om studenten van 
dezelfde cursus op dezelfde locatie te huisvesten. 

• Verlenging van de huisvesting is niet mogelijk. 

Sleuteluitgifte en –inname  
• Kamersleutels worden door USS uitgegeven in het weekend voor de start van de 

cursus. Dit gebeurt op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 18.00 op het 
Janskerkhof 30. 

• De cursusleider is verantwoordelijk voor het inzamelen van de sleutels en het 
uiterlijk inleveren hiervan op vrijdag, voor 12.00u aan de USS organisatie. 
Cursusleiders krijgen hier een e-mail over op de woensdag voor het einde van de 
cursus.  



  

 

16 
 

Kosten 
• Kamerhuur, prijzen per week (zaterdag tot en met vrijdagochtend):  

Eerste week     €200 
Elke volgende week   €150 

Klachten 
• De cursusleider ontvangt vaak de eerste vragen en klachten. Wij vragen u 

vriendelijk de klacht serieus te nemen (maar niet erger te maken dan het is) en 
op basis van uw inschatting de student te adviseren contact met ons op te 
nemen via de site. (Let op: locatie van de accommodatie is geen gegronde 
klacht!). 

• Klachten/opmerkingen kan de student aan ons doorgeven 
op http://support.utrechtsummerschool.nl. 

 
Cursusleiders kunnen zich met vragen over huisvesting wenden tot één van de 
medewerkers van de USS. Het contact met SSH verloopt altijd via USS. 

Medewerkers / gasten 
Wanneer u op zoek bent naar woonruimte voor gastdocenten of medewerkers, dan kunt 
u het USS bureau hierover informeren. Wij zullen dan proberen te bemiddelen, 
bijvoorbeeld via de appartementen van SSH. We kunnen echter niet garanderen dat voor 
iedereen een woonruimte beschikbaar is. 

http://support.utrechtsummerschool.nl/
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Sociaal programma 
 
Tijdens de zomer zijn er verschillende sociale activiteiten waaraan summer school 
studenten deel kunnen nemen. Studenten hoeven zich niet te vervelen. Het uitgebreide 
sociale en sportieve programma is naast het interessante cursusaanbod een extra reden 
om deel te nemen aan de Utrecht Summer School. 
 
Utrecht Summer School organiseert een uitgebreid sociaal programma voor Summer 
School studenten. Het programma omvat sportieve, culturele en sociale activiteiten in de 
avonduren en in het weekend. Het sociale programma is voor studenten belangrijk 
tijdens hun verblijf. Studenten krijgen de kans andere internationale studenten te 
ontmoeten en leuke dingen te ondernemen. 
 
Om het sociale programma te integreren in uw Summer School programma vraagt USS 
cursusaanbieders nadrukkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het sociale 
programma biedt. Door sociale activiteiten uitdrukkelijk te benoemen in het 
cursusprogramma groeit de samenhang tussen cursussen en het overkoepelende sociale 
programma. 
 
Voor sommige sociale activiteiten vragen wij een bijdrage (kostprijs) aan studenten, 
andere onderdelen zijn gratis. Studenten kunnen kaartjes voor de activiteiten kopen via 
de website (betaling met creditcard) of op het USS-kantoor (uitsluitend pinnen of credit 
card). Een student hoeft geen kaartje uit te printen. Zodra hij of zij een kaartje koopt 
voor een activiteit, dan wordt dit geregistreerd in zijn of haar persoonlijke account en de 
naam van de student komt dan automatisch op de deelnemerslijst. Meer informatie over 
prijzen, het exacte programma etc. is te vinden op de website van Utrecht Summer 
School (het sociaal programma voor 2019 staat vanaf 16 februari 2019 online).  
 
USS staat altijd open voor suggesties om het sociale programma te verbeteren. Met 
specifieke vragen over het sociale programma kan contact worden opgenomen met USS.  
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Inschrijven en betalen 
 
De studenten schrijven zich in en betalen via de Utrecht Summer School website. 
Studenten maken eerst een persoonlijk account aan. Nadat de student een account heeft 
aangemaakt en geactiveerd heeft kan hij/zij zich inschrijven voor een cursus. Na 
inschrijving ontvangt de contactpersoon van de cursus (de zogenaamde course admin) 
een automatische notificatie per email. De course admin (u of een collega) kan inloggen 
in het systeem om de inschrijving te beoordelen en te accepteren, weigeren of op on hold 
te zetten. Voorafgaand hieraan kunt u tevens een korting toekennen op het cursusgeld of 
het huisvestingsgeld. Let op: de huisvestingskosten worden wel bij u in rekening 
gebracht.  
 
Zolang een aanmelding de status new of on hold heeft kan de student nog aanpassingen 
doen aan zijn/haar aanmelding.  
 
USS vraagt standaard de volgende gegevens van een student bij inschrijving: 
 
        

•  Achternaam 
•  Voornaam 
•  Geboortedatum 
•  Geslacht 
•  Nationaliteit 
•  Paspoortnummer 
•  Eventuele gezondheidsproblemen 

 
Adres 

•  Postcode 
•  Stad 
•  Land 
•  Telefoon 
•  Emergency contact 

•  Emergency contact telefoon 
•  E-mailadres 

 
Educatie 

•  Thuis universiteit 
•  Studiegebied 
•  Niveau 
•  (Verwachte) afstudeerdatum 

 
Per inschrijving:  

•  Cursus 
•  Opties (met of zonder huisvesting) 
•  Niveau 
•  Eventuele documenten of korte 

motivatie*
 
*Optioneel: 
Een korte motivatie of verplichte documenten. Dit wordt door de course admin 
aangegeven bij het indienen van een cursus.  

Bevestiging inschrijving 
Na succesvolle inschrijving ontvangt de student een bevestiging per mail.  

Succesvolle inschrijving 
Een inschrijving is pas definitief als de student het cursusgeld heeft betaald! 
 
Nadat de student is geaccepteerd ontvangt de student een betalingsverzoek. Zodra de 
betaling van de student is verwerkt verandert de status van de inschrijving van accepted 
naar complete. Ook krijgt de student per mail een betaalbevestiging.  

Letter of Acceptance 
Wanneer de student het cursusbedrag heeft betaald kan USS een Letter of Acceptance 
sturen. Een Letter of Acceptance is vooral van belang voor studenten die een visum 
nodig hebben om af te reizen naar Nederland. De brief kan door studenten worden 
gebruikt om hun visum aanvraag bij de Nederlandse ambassade te onderbouwen.  
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Let op: USS verstuurt deze brief nooit voordat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
Hoewel studenten daar in sommige gevallen wel om vragen is dat niet het beleid van 
USS. Daarnaast vragen sommige studenten om een uitnodiging van USS voor de cursus. 
Hiervoor geldt: persoonlijke uitnodigingen worden niet verstuurd. Een dergelijke 
uitnodiging zorgt ervoor dat USS/ de cursusleider verantwoordelijk kan worden gesteld 
voor het (wan)gedrag van de student met alle risico’s van dien.  
 
Cursusaanbieders wordt dan ook op het hart gedrukt nóóit zelf Letters of Acceptance of 
Invitation Letters te versturen. 

Annuleren aanmelding 
Een student kan annuleren en een refund aanvragen in zijn of haar account. Als de 
student binnen 28 dagen van aanvang annuleert krijgt hij/zij geen restitutie, het 
betaalde geld blijft voor de Utrecht Summer School. Eerder dan 28 dagen voor aanvang 
van de cursus krijgt de student 85% van de course + housing fee. De status van de 
aanmelding zal veranderen naar cancelled.  
 
Let op: refunds worden alleen toegekend in overleg met USS. Cursusaanbieders kunnen 
niet zonder overleg met USS refunds aan studenten toekennen. 
 

Functionaliteiten SOL (cursusbeheersysteem) 
Als u ingelogd bent ziet u op uw pagina met cursussen 
(https://www.utrechtsummerschool.nl/course_admin/) de meest up-to-date handleiding 
van SOL.   
 

  

https://www.utrechtsummerschool.nl/course_admin/
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Financiën 
 
Per cursus wordt aan het einde van de zomer de financiële balans opgemaakt. USS stuurt 
vervolgens een afrekening met de geïnde cursusgelden naar de cursusaanbieder. De 
cursusaanbieder factureert het door USS geïnde cursusgeld, met aftrek van toegepaste 
kortingen, betalingskosten (3,6%), huisvestingskosten, en ingehouden cursusgeld i.v.m. 
een late afmelding. Bedragen worden in principe per cursus gefactureerd. Wij heffen 
geen overhead op het cursusgeld. 
 
De gegevens voor de verrekening kunnen in SOL worden opgevraagd. Per student staat 
er precies weergegeven welk bedrag is geïnd door USS, onderverdeeld in 
huisvestingskosten, betalingskosten en cursusgeld.  
 
In het geval van een afwijkende betalingsprocedure zal de financiële afhandeling volgens 
hetzelfde stramien worden ingericht in onderling overleg. 
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Wat te doen bij? 
 
Studenten die op eerste lesdag arriveren hebben nog geen kamersleutel: 

- Die studenten kunnen hun sleutel alsnog op maandag tot 17’00 uur op het 
kantoor van USS komen ophalen.  

 
Bagage is niet aangekomen:  

- De studenten benaderen zelf de luchtvaartmaatschappij en er wordt een 
aflevertijd en afleverlocatie afgesproken. De afleverlocatie kan eventueel 
het summer school kantoor zijn (Janskerkhof 30). 

 
Student heeft klachten over huisvesting:  

- Student adviseren contact op te nemen met USS via 
support.utrechtsummerschool.nl.  

 
Onverwachte gebeurtenissen: 

- Doorvragen tot duidelijk is wat er precies aan de hand is (NB interculturele 
verschillen bij communicatie) 

- Wie is de probleemeigenaar? Duidelijk maken aan student (om onterechte 
klachten te vermijden). 

- Service verlenen bij oplossen probleem: student niet op pad sturen om het 
zelf uit te zoeken, maar zorgen dat de student (indien nodig fysiek) 
belandt bij degene die het probleem kan oplossen. In geval van twijfel is 
dat altijd USS.  
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