
 

  

 

Alles Wat Je Moet 
Weten Over 
Erasmus! 

  

 
 

Bestemming?  

Universiteit van Amsterdam 

 

Contact vooraf? 

De applicatieprocedure was duidelijk, 
deadlines werden goed aangekondigd en 
om de zoveel tijd kreeg ik een mail 
waarin stond wat nog moest gebeuren. 
De studiegids was ook duidelijk, maar ik 
heb niet genoeg gelet op de entry 
requirements voor vakken waardoor ik 
een vak heb moeten laten vallen en een 
ander opnemen! 
 

Contact bij aankomst? 

 

Er was een introductieweek 
georganiseerd door de International 
Student Network, maar ik ben hier niet 
naartoe geweest. Een buddysysteem is 
denk ik ook beschikbaar, maar hier heb 
ik ook niet aan deelgenomen. Als ik 
vragen had over mijn curriculum of 
dergelijke kon ik altijd langsgaan bij de 
internationaliseringsafdeling op school 
of een mail sturen. 
 
 

 Kennismaking 
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Erasmus in 

Amsterdam? 



 

  

Huisvesting? 

Amsterdam is heel duur om huisvesting 
te vinden. In Facebookgroepen vind je 
degelijke koten vanaf 6-700 euro, maar 
het aanbod is schaars en de vraag héél 
groot. Ik heb gelukkig een kot gevonden 
via de universiteit, waarover je een mail 
krijgt tijdens de applicatieprocedure. Er 
was wel maar 50% kans dat ik dit zou 
krijgen en je kreeg het pas te horen in 
augustus, dus een back-up zoeken is een 
goed idee. Uiteindelijk ben ik 
terechtgekomen in een studentengebouw 
die bijna op de campus ligt! Ik betaal 620 
per maand, maar heb een maandelijkse 
beurs van 320 euro dus ’t valt uiteindelijk 
wel mee! 
 
 

Kosten? 

Amsterdam is qua huisvesting heel duur, 
maar voor de rest gelijkaardig aan België 
(boodschappen etc). Ik krijg 10 euro per 
dag voor eten en kom hier ruimschoots 
mee toe (zonder al te zotte stoten uit te 
halen). Iets gaan drinken en dergelijke 
betaal ik dan wel zelf. Ik denk dat je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

ongeveer dezelfde kosten (buiten kot) 
mag rekenen als in Gent. Een 
uitzondering is dat de resto’s op school 
hier wel duurder zijn dan in Gent! 

Onthaal aan gastuniversiteit? 

Er is voldoende begeleiding gedurende 
het academiejaar. Met vragen kun je 
altijd terecht op de afdeling 
internationalisering via mail of op de 
universiteit zelf. 
 

Academische kwaliteit? 

Hier in Amsterdam vind ik de leerstof 
makkelijker dan in Gent, maar er is wordt 
wel meer lesvoorbereiding verwacht 
(wekelijks artikels, hoofdstukken, etc. 
lezen en assignments maken). Je krijgt 
relatief weinig les maar spendeert je tijd 
dus grotendeels aan opdrachten en 
leesstof. De manier van lesgeven is hier 
veel informeler, er is meer interactie, je 
mag je prof/leerkracht aanspreken bij 
hun voornaam, etc. Student en lesgever 
staan op meer gelijke voet. 

Engelstalige vakken? 

Al mijn lessen worden in het Engels 
gegeven, alles is heel gericht op 
internationale studenten. Lesmateriaal 
(handboeken, slides, artikels) zijn ook in 
het Engels. 
 

Examenresultaten? 

Tot nu toe was ik erdoor voor alles. 
Doordat men hier met een heel ander 
systeem werkt (1 semester is 
onderverdeeld in 3 blokken, zoals 
modules in België), is er geen blok 
voorzien. Je hebt dus een aantal weken 
les en de week erna is er al examen. Alle 
examens vallen ook in dezelfde week 
(maar ze raden aan om 2 vakken per blok 

 



 

  

op te nemen dus dan komt dat neer op 2 
examens in 1 week). Ik heb het gevoel 
dat de examens hier makkelijker zijn dan 
in Gent. 
 

Contact met thuisuniversiteit? 

Als je goed in de gaten houdt en een 
checklist maakt van wat je administratief 
in orde moet brengen (krijg je allemaal 
via mail) lukt dit wel. Als je met iets zit of 
een administratieve vraag hebt kun je 
een mail sturen naar Marisa, die redelijk 
snel antwoordt. 
 

Aanraden? 

Ik raad Erasmus zeker aan, maar heb het 
gevoel dat ik niet het meeste uit mijn 
Erasmuservaring heb kunnen halen 
omdat het zo dicht bij huis is en je je 
eigenlijk niet zoveel moet aanpassen. Ik 
ben ook (vind ik zelf) te veel over en weer 
gegaan naar huis, omdat dat gewoon zo 
simpel is en echt te doen is. Ik zou liever 
niet spreken over mijn ervaring. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


