FAQ American Classroom Visits
Waarom organiseert het Fulbright Center deze American Classroom Visits?
Om een aantal redenen:
1. Fulbright beurzen zijn bedoeld om wederzijds begrip tussen Amerikanen
en Nederlanders te bevorderen. Deze bezoeken dragen daaraan bij.
2. De Fulbright-studenten maken op deze manier kennis met andere delen
van Nederland en andere groepen Nederlanders.
3. De bezoeken leiden soms tot een meer permanent contact, bijvoorbeeld
klassenuitwisseling met scholen in de VS.
4. De Fulbright-studenten kunnen via deze bezoeken vaak vooroordelen
wegnemen en een beter beeld van hun land geven.
Moet ik via het Fulbright Center studenten uitnodigen?
Nee, in de het bericht dat u per e-mail heeft ontvangen, staat een link naar een
webpagina over de studenten die nu in Nederland zijn. U kunt rechtstreeks
contact met hen opnemen. U hoeft dus geen contact met het Fulbright Center
op te nemen. Wij vragen u wel om de link met de namen van de studenten niet
te publiceren.
Hoe lang zijn de studenten in Nederland?
De studenten zijn een studiejaar in Nederland, van begin september tot eind
mei, soms zelfs nog langer. U kunt dus ook studenten uitnodigen in het
voorjaar.
Kan ik meerdere Amerikaanse studenten uitnodigen? Of dezelfde student
meerdere keren uitnodigen?
Dit is niet de bedoeling. We beiden graag aan zoveel mogelijk scholen de kans
een bursaal uit te nodigen.
Ik heb een student uitgenodigd, maar die kan niet. Mag ik dan wel een tweede
student uitnodigen?
Dit is geen probleem. Studenten hebben ook hun eigen colleges en onderzoek,
waardoor ze niet altijd tijd vrij kunnen maken op de tijden dat de school ze
graag zou ontvangen, dan staat het u vrij om een andere student uit te nodigen.
Zijn de Amerikaanse studenten leraren? Kunnen ze mijn les overnemen?
Nee, de Amerikaanse studenten zijn hier voor een masterstudie of onderzoek,
en hebben meestal geen onderwijservaring. Het is dus niet de bedoeling dat zij
les geven en u het lokaal verlaat.
Wat kan ik de Amerikaanse studenten vragen te doen?
Dit kan verschillen per vakgebied. Als u bijvoorbeeld natuurkundedocent bent
en u nodigt een van de studenten uit die iets aan watermanagement doet, dan is
het leerzaam als de student iets vertelt over de technieken die hierbij worden
gebruikt. Is het een les Engels, dan is wellicht een Q&A sessie beter, omdat
hierbij uw eigen leerlingen ook de kans krijgen om Engels te spreken. Is het vak

maatschappijleer, dan kunt u vragen of de student iets kan vertellen over het
politieke systeem in de VS. Wat u precies wilt doen, dient i tevoren duidelijk af
te spreken. Het is de bedoeling dat de studenten en de scholieren interacteren,
niet dat de student alleen observeert of slechts met docenten contact heeft
tijdens het bezoek.
Moeten de studenten dit doen voor de beurs die ze krijgen?
Nee, ze doen dit vrijwillig omdat ze het leerzaam of nuttig vinden om te doen.
Het staat ze daarom ook vrij om uitnodigingen af te slaan.
Ik wil graag dat de student voor de hele school komt praten, kan dat?
Dit kan, maar moet tevoren wel duidelijk afgesproken worden. Niet alle
studenten vinden het prettig om een grote groep toe te spreken: de bezoeken
zijn in principe voor klas-situaties bedoeld.
Ik weet nog niet precies wat ik de student wil laten doen, kan ik toch iemand
uitnodigen?
Om teleurstellingen aan beide kanten te voorkomen, is het van belang om
duidelijke afspraken te maken over wat er van de student verwacht wordt, en
wat de student kan verwachten. Maak dus afspraken over hoeveel klassen,
hoeveel tijd, wat de student gaat doen (Q&A, vertellen over eigen vakgebied,
andere zaken), en dergelijke.
Ik wil graag dat de student aan scholieren of aan mijn collega’s een presentatie
geeft over het Amerikaanse schoolsysteem, beursmogelijkheden, hoe je je
aanmeldt en dergelijk. Is dit mogelijk?
In principe wel, als de student dit wil. Echter, dit vraagt een andere
voorbereiding dan een regulier schoolbezoek, en wij zouden dit graag vooraf
weten, zodat we de student dan van informatie-materiaal kunnen voorzien en
goed voor kunnen bereiden. Een andere optie is dat u of uw scholieren een van
onze gratis voorlichtingsbijeenkomsten bezoekt. U vindt het schema hiervoor
op onze website in de agenda op de startpagina rechts: http://www.fulbright.nl.

