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Een verslag van het verblijf in de V.S en ervaringen bij het Bristol Community College, Fall River,
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Inleiding
Toen ik ontdekte dat er een mogelijkheid bestond voor een uitwisseling van docenten tussen de
Verenigde Staten en Nederland was ik direct geïnteresseerd. Twintig jaar geleden heb ik als student
meegedaan aan een buitenlandse stage in de Verenigde Staten. Ik was student aan de State
University of New York (SUNY) en sindsdien is mijn interesse in dit land alleen maar toegenomen. Ik
heb Amerika destijds ervaren als een hele interessante plek waar ik graag naar terugkeer wanneer
mogelijk.
Vooraf heb ik mij verdiept in verschillende onderdelen die ik zou willen onderzoeken op Bristol
Community College en de scholen in de omgeving. Ik heb mij voorgenomen om aandacht te besteden
aan onderstaande onderwerpen:
-

-

Hoe is het Amerikaanse beroepsonderwijs in het algemeen georganiseerd en wat zijn de
voornaamste verschillen en wat kunnen wij daarvan leren?
Op welke wijze besteedt een onderwijsinstelling tijd en aandacht aan verschillende vormen
van problematiek van jongeren/ jong volwassenen? Is er ruimte voor intensieve begeleiding
en hoe wordt dit aangepakt?
Ik ben geïnteresseerd in het opzetten van uitwisselingsprogramma’s; dit kan betekenen dat
studenten werkelijk op reis gaan naar het buitenland, maar in veel gevallen is het opzetten
van een netwerk voldoende. Wanneer er wederzijdse interesse kan worden opgewekt is het
mogelijk om, fysiek of via multimedia, contact te leggen met een Engelstalige wereld in de
Verenigde Staten. Hierdoor kan een opleiding op het ROC studenten de mogelijkheid bieden
om over grenzen te kijken.

Uiteraard is er in dit verslag ook ruimte voor ervaringen die niet direct gerelateerd zijn aan het
onderwijs.
Host & locatie
Tijdens deze periode was ik te gast bij Cynthia Marland en haar partner Scott Ciardi. Zij wonen in de
plaats Dartmouth, Massachusetts op circa 20 minuten rijden van de plaats New Bedford. Cynthia is
docent aan de Bristol Community College (BCC). Zij heeft daar een parttime functie als docent.
Daarnaast werkt zij als leidinggevende bij de lokale TV studio DCTV. Hier is zij verantwoordelijk voor
allerlei televisieprogramma’s uit de directe omgeving.
Ik ben zeer hartelijk ontvangen door Cynthia en Scott. Zij hadden speciaal voor mijn komst één van
de slaapkamers opgeknapt en ik had een eigen badkamer. Vanaf dag één was het duidelijk dat onze
interesses en persoonlijkheden goed op elkaar aansloten.
Wij zijn met een groep van 6 docenten uit Nederland aangekomen in Boston. De Amerikaanse
collega’s hadden alles goed georganiseerd en een viertal docenten heeft ons opgehaald. Zij hadden
voor de hele groep (Amerikaanse en Nederlandse docenten) een tafel gereserveerd in een Portugees
restaurant in de plaats Fall River. Hierbij waren ook de partners van de docenten aanwezig. Dat was
een hele leuke start van een ontzettend interessante uitwisseling.
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Visiting Bristol Community College
Omdat Cynthia tijdens mijn aanwezigheid maar één dag per week les gaf ben ik direct meegegaan
naar de eerste lesdag van die week. Dat was op zondag. Het betreft een cursus waar studenten zich
voor inschrijven en heeft betrekking op het verzorgen van presentaties en spreken voor groepen. Dit
werd in de praktijk uitgebreid geoefend. Studenten kregen een casus en zij kwamen één voor één
aan bod om hun presentatie uit te voeren. Daarna werd iedere presentatie zorgvuldig voorzien van
feedback en er was ruimte voor discussie. Mij viel vooral op dat deze studenten een zeer actieve
werkhouding lieten zien; zij waren zeer betrokken bij hun eigen werk en bij dat van andere
studenten.
De studenten waren ook zeer nieuwsgierig naar “the Dutchman in the room”. Ik heb meegedaan aan
een aantal opdrachten in de klas en tenslotte heb ik een presentatie over Nederland gegeven. Zij
waren zeer geïnteresseerd en zij stelden allerlei vragen. Tenslotte wilde ze horen hoe de
Nederlandse taal nou eigenlijk klinkt, dus heb ik ook een stuk Nederlands gesproken in de klas. Ik heb
zelden zoveel verbaasde blikken gezien in de klas. Vooral als vreemde talen docent vind ik het altijd
weer fascinerend om te zien dat onze taal voor anderstaligen er moeilijk te volgen is en ook weinig
aanknopingspunten biedt zoals gelijke klanken of geluiden.
Bristol Community College beschikt over een campus in Fall River, Massachusetts en een aantal
andere locaties waaronder de locatie in het centrum van New Bedford. De campus is zeer ruim
opgezet in het buitengebied van Fall River en heeft faciliteiten voor vele studierichtingen. De locatie
in New Bedford is veel kleinschaliger opgezet en heeft vooral theorielokalen.
Organisatie beroepsonderwijs in de V.S.
Vooraf was ik erg nieuwsgierig naar de verschillen tussen het Amerikaanse beroepsonderwijs en de
Nederlandse werkwijze op dit gebied. Ik heb dit met verschillende betrokken docenten besproken en
al gauw blijkt dat het niet heel eenvoudig is uit te leggen. Een Community College is een tweejarige
(soms driejarige) opleiding waar studenten in principe voor een bachelor worden opgeleid, maar
vaak blijkt dat het ook wordt ingezet door studenten om makkelijker en beter over te kunnen
stappen naar een University.
Vocational schools
Daarnaast bestaan er vocational schools; dit is vaak een vierjarige opleiding waar er vooral aandacht
is voor de ‘hands on’ benadering. Studenten leren hier de praktische vaardigheden voor een start in
een beroep. Vocational schools zijn met een opmars bezig; er is een grote behoefte aan studenten
die een echt vak hebben geleerd.
Op deze scholen zijn er duidelijke contacten met het bedrijfsleven, en er is actief contact met een
grote verscheidenheid aan bedrijven uit de regio. Op het ‘Greater New Bedford Regional Voc Tech
High’ ben ik aanwezig geweest bij een diner met aansluitend overleg per vakgroep/ specialisatie. Ik
vond het bijzonder om de betrokkenheid bij het onderwijs van de verschillende mensen uit de
praktijk te zien. Deze betrokkenheid was duidelijk groter dan ik gewend ben in Nederland. Daar zie ik
vaak dat het bedrijfsleven aangeeft welke eisen zij stellen aan het onderwijs, terwijl het Amerikaanse
bedrijfsleven vaak de nadruk leek te leggen bij een goede samenwerking en wat zij voor het
onderwijs konden betekenen. Uiteindelijk denk ik dat de student baat heeft bij deze werkwijze
tussen bedrijven en scholen. Door deze korte lijnen worden studenten beter voorbereid op hun
toekomstige beroep omdat zij weten wat er speelt in de praktijk.
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Bezoek Massasoit Community College
Na de eerste week zijn we op bezoek geweest bij ‘Massasoit Community College’. Dit was een mooie
gelegenheid om de twee colleges met elkaar te vergelijken. We hebben vele afdelingen bezocht en
verschillende docenten gesproken. Eerst werden wij hartelijk ontvangen door Massasoit Community
College Vice President, William A. Mitchell.

Hier kregen wij kort de gelegenheid een aantal vragen te stellen. Daarna hebben we een rondleiding
gehad door een groot gedeelte van de campus.
Presentatie Dartmouth Rotary
Voor mijn vertrek naar de V.S. heb ik met Cynthia afgesproken dat ik een presentatie zou
voorbereiden over het Nederlandse onderwijssysteem. We hebben vooraf niet afgesproken waar en
voor wie ik deze presentatie zou verzorgen. Cynthia stelde uiteindelijk voor om deze presentatie te
verzorgen bij de ‘Dartmouth Rotary club’. Dat heb ik gedaan. Mijn presentatie is op film vastgelegd
en is later ook uitgezonden op de lokale TV zender DCTV.
Het was erg interessant om deze presentatie te verzorgen, met name omdat er na mijn presentatie
vele vragen werden gesteld over het Nederlandse onderwijssysteem. De toeschouwers (ca. 20
personen) hadden goed opgelet en aantekeningen gemaakt. De vragen hadden vooral betrekking op
de financiële kant van mijn verhaal. Maar we hebben ook gesproken over misdaadcijfers,
drugsgebruik en tiener zwangerschappen. Verschillende Rotarians hadden zich verdiept in het
Nederlandse onderwijs voor mijn presentatie. Zij waren dan ook van verschillende zaken op de
hoogte, zoals de plek waar Nederland staat op de wereldranglijst m.b.t. de kwaliteit van het
onderwijs. De reacties waren zeer positief en zij vonden het erg interessant om te horen hoe wij in
Nederland vormgeven aan het (beroeps-) onderwijs.
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Uitwisseling van studenten in de toekomst
Tijdens ons bezoek aan Massasoit Community College heb ik het opzetten van een
uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Amerikaanse scholen ter sprake gebracht. Er is zeker
interesse om een dergelijk programma in gang te zetten, maar er is vooralsnog weinig ruimte m.b.t.
de facilitering hiervan. Ik heb de reactie van de directie als positief opgevat, met name omdat bleek
dat de interesse aanwezig was en dat zij inzien dat een dergelijke uitwisseling als een belangrijke en
leerzame ervaring voor studenten wordt gezien. Dit ga ik nader bespreken met verschillende
Amerikaanse docenten wanneer zij in Nederland aanwezig zijn.
Highlights
Mijn host heeft een fantastisch programma voor mij gemaakt. Naast de ‘schoolse’ zaken heb ik nog
zoveel andere leuke dingen meegemaakt. Cynthia kent veel mensen, waaronder een Nederlander
genaamd Hans die bijna zijn hele leven al in de V.S. woont. Hans is piloot en bezit 3 vliegtuigen en ik
mocht met hem mee. Ik heb zelf ook een stuk mogen vliegen.

Daarnaast heeft Cynthia verschillende mensen ingeschakeld om mij te begeleiden bij sightseeing
trips in de buurt van Dartmouth en op Cape Cod. Samen met de Nederlandse en Amerikaanse
collega’s zijn we op zee walvissen gaan spotten, we zijn 3 dagen in Boston geweest en we hebben
Plymouth bezocht; de plek waar de eerste kolonisten aankwamen met het schip de Mayflower.
Tenslotte
Ik heb het fantastisch naar mijn zin heb gehad in Amerika. Complimenten voor degene die mij aan
Cynthia heeft gekoppeld. Voor vertrek zag ik onze overeenkomsten niet direct, maar eenmaal daar
bleken we veel gemeen te hebben. Het waren twee overvolle weken waarin ik mij geen moment heb
verveeld en waarin ik veel heb geleerd. Ik zie uit naar de komst van de Amerikanen naar Nederland.
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