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Verslag Uitwisseling University of Connecticut School of Law 
In het kader van het verkrijgen van een beurs van het Minerva Scholarship 
Fund schrijf ik een verslag over mijn tijd aan de University of Connecticut in 
Hartford, Connecticut, Verenigde Staten. 
 
In het kader van mijn bacheloropleiding heb ik een semester aan de University 
of Connecticut School of Law gestudeerd. De vakken die ik daar heb gevolgd 
waren er vier, te weten Refugee Law, Criminal Law, International Human 
Rights en Sexuality, Gender and the Law.  
 
Deze vakken heb ik doelbewust gekozen. Een belangrijke reden voor het 
volgen van deze vakken was om mijzelf een klein voorproefje te geven van 
wat mij te wachten staat wanneer ik begin met de master Public International 
Law. Vooral de vakken International Human Rights en Refugee Law hebben 
daaraan bijgedragen. Beide vakken worden ook in de master gedoceerd en 
hebben mij daardoor een uitstekende inkijk gegeven in wat ik kan 
verwachten. Bovendien hebben zij mij alvast wat voorkennis geboden voor 
wanneer ik daadwerkelijk start met de master en de gerelateerde vakken. 
 
Een andere belangrijke reden voor het volgen van deze specifieke vakken was 
het vergaren van een rechtsvergelijkend perspectief. Alle vier de vakken 
leenden zich daar uitstekend voor. Het vak International Human Rights werd 
gedoceerd vanuit een Amerikaans perspectief, waardoor wij ons konden 
verdiepen in de manieren waarop de overheid van de Verenigde Staten zich al 
dan niet aan internationale verplichtingen houdt en hoe nationale handelingen 
zich verhouden tot de internationale gemeenschap. Met kennis van de 
Nederlandse en Europese kijk en handelswijze met betrekking tot 
internationale mensenrechten was ik hierdoor in staat een goede vergelijking 
te maken. Waardevol was ook dat de professor geïnteresseerd was in de 
Europese perspectieven en mij, en de andere uitwisselingsstudenten, daar 
ook naar vroeg tijdens de lessen. Hierdoor konden wij kennis uitwisselen en 
interessante discussies houden over de manieren waarop wordt omgegaan 
met internationale mensenrechten.  
Refugee Law gaf ons inzichten in de wijzen waarop asielzoekers en 
vluchtelingen in de Verenigde Staten worden ontvangen, welke procedures ze 
moeten doorlopen en welke barrières er zijn. Als een keuzevak voor mijn 
bachelor heb ik aan de Universiteit Leiden een vak gevolgd over 
immigratierecht, waardoor ik het Nederlandse systeem derhalve kon 
vergelijken met het systeem in de Verenigde Staten. Mijn professor vond het 
hier ook zeer interessant om te horen over het Nederlandse systeem, en dit 
leende zich wederom voor boeiende discussies. 
Het vak Sexuality, Gender and the Law was waarschijnlijk het vak waarin de 
meeste rechtsvergelijking plaatsvond. Zo bespraken wij onderwerpen zoals 
abortus, homoseksualiteit en prostitutie. Met betrekking tot al deze 
onderwerpen was mijn professor zeer benieuwd naar de verschillen tussen de 
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literatuur die we moesten lezen voor het onderwijs (vaak met betrekking tot 
de Verenigde Staten) en de praktijk in Nederland. Andere studenten, 
waaronder uit Rusland en China, kregen ook de mogelijkheid om hun 
perspectieven te delen. Door deze levendige discussies waarin verschillende 
landen over de wereld besproken en onderzocht werden, werd mijn 
rechtsvergelijking nog verder uitgebreid.  
Het vak Criminal Law bood een rechtsvergelijkend perspectief omdat het 
volledig ging over het Amerikaanse rechtssysteem. Door mij hierin te 
verdiepen, kon ik het systeem met dat van Nederland vergelijken.  
 
Tot slot hebben de vakken, en over het algemeen het semester in de 
Verenigde Staten enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Zo 
heb ik mij gedurende het semester ingezet als Exchange Representative van 
de studievereniging CAIL (Connecticut Alliance of International Lawyers). Mijn 
taken bestonden onder andere uit het bruggen slaan tussen de internationale 
uitwisselingsstudenten en professionals, het mee helpen organiseren van 
activiteiten, waaronder een Diversity Lunch, en het opzetten van nieuwe 
evenementen.  
Naast de persoonlijke ontwikkeling op sociaal en organisatorisch gebied heeft 
dit semester ook bijgedragen aan mijn academische ontwikkeling. Voor het 
vak Refugee Law, overigens mijn favoriete vak dat ik gedurende het semester 
heb gevolgd, heb ik de CALI Award gewonnen; een prijs die wordt uitgereikt 
aan de beste student van de klas. Dit is iets waar ik zeer trots op ben en ook 
zeker niet had verwacht.  
Ook is mijn horizon enorm verbreed door mijn verblijf in Hartford. De kalender 
van de universiteit stond altijd bomvol activiteiten en lezingen, waarvan ik er 
veel heb bezocht. De lezingen werden vaak door studenten zelf gegeven en 
waren begeleid door professoren, waardoor laagdrempelig contact met de 
professoren mogelijk werd gemaakt. Zo heb ik een lezing bezocht over Israël 
en Palestina, gegeven door studenten die kort daarvoor zelf daar op bezoek 
waren gegaan. Ook een lezing over het Duitse rechtssysteem aangaande 
haatspeech, gegeven door een Duitse LLM student, was zeer interessant en 
gaf studenten de mogelijkheid om in gesprek te raken met de professoren die 
de lezing begeleidden. Al met al heeft dit dus gezorgd voor een verbreding in 
mijn horizon. 
 
Niet alleen heeft deze ervaring bijgedragen aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling, het heeft mij ook een duidelijk toekomstbeeld gegeven. Zo is 
mijn plan nu om in de toekomst, na mijn master in Nederland, terug te gaan 
naar Hartford en daar een volledige LLM in Human Rights and Social Justice 
te volgen. Met deze LLM is het mogelijk voor mij om the bar exam af te 
leggen (het examen dat moet worden afgelegd om als advocaat beëdigd te 
worden) en in de praktijk in de Verenigde Staten aan de slag te gaan.  
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Mijn dank gaat uit naar de Minerva Scholarship Fund voor het verstrekken van 
een beurs. Ik kijk terug op deze ervaring als zeer waardevol en leerzaam.  
 
(zie hieronder voor beeldmateriaal) 
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Beeldmateriaal 
Foto’s van de campus, in de wisselende seizoenen en een foto van mijn 
commissie en ik (derde van links) op de Diversity Lunch.  
 

 
 
 
 


