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Inhoudelijk verslag 
 

a) Voorbereiding op je verblijf. 
 
De voorbereidingen op mijn verblijf verliepen vrij soepel. Als student aan het Europacollege wordt 
je verwacht op hun campus te verblijven, waardoor ik niet op zoek hoefde te gaan naar een 
kamer in Brugge. Mijn voorbereiding bestond daarom vooral uit het regelen van papierwerk: een 
contract afsluiten met het Europacollege zelf, borg betalen voor de kamer, informatie aanleveren 
bij DUO en afstemmen met mijn zorgverzekeraar. Verder raadt het College toekomstige 
studenten aan om tijdens de zomer hun Franse taalvaardigheden te onderhouden of op te 
krikken, om de franstalige colleges goed te kunnen volgen. Ze raden een cursus aan, maar je 
kunt ook naar eigen invulling een studieboek kopen of een online cursus volgen. Ik heb zelf een 
online opfriscursus gevolgd. 

 
 Samenvatting: 

 Doordat je op een campus verblijft, hoef je niet op zoek te gaan naar een kamer in Brugge. 
Ter voorbereiding dien je vooral de administratie met het Europacollege zelf af te 
handelen, eventuel je Franse kennis op te frissen, en je zaken te regelen met DUO en je 
zorgverzekeraar. 

 
b) Opvang door de buitenlandse instelling. 

 
De opvang door de buitenlandse instelling was heel goed geregeld. De communicatie vooraf 
verliep vlot en duidelijk. Tijdens de selectiefase hebben kandidaat-studenten een online account 
gekregen, waar ze na hun toelating informatie vinden over het afronden van het 
aanmeldingsproces en wat er geregeld moet worden voor aankomst in Brugge. Iedereen kwam 
op dezelfde dag aan en de eerste week stond in het teken van kennismaken. Dit was een 
intensieve week, omdat overdag ook al colleges werden gegeven.  
 

 Samenvatting: 
 Het Europacollege vangt je goed op. Na de selectiebeslissing wordt helder aan je 
gecommuniceerd wat er gaat gebeuren. Mocht er toch iets onduidelijk zijn, dan staan ze 
altijd open voor je vragen. Iedereen komt op dezelfde dag aan in Brugge, waar de eerste 
week in het teken stond van kennismaken.  
 

c) Indruk van de woonomstandigheden, aanpassing aan de cultuur/samenleving, sociale 
activiteiten. 

 
Studenten worden gehuisvest in zogenaamde “residences”, waarvan de kwaliteit onderling 
verschilt. Ik was zelf erg tevreden met mijn kamer. Iedereen heeft een eigen kamer met 
badkamer. In principe zijn er geen kookgelegenheden beschikbaar, wat lastig is op dagen dat de 
kantine gesloten is (feestdagen en zondagen). Er werden tal van sociale activiteiten 
georganiseerd. Het samenleven was daardoor hartstikke gezellig, maar soms ook uitputtend. 
Elke dag gebeurde er wel iets: een congres, een workshop, sportieve activiteiten, een feestje en 
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niet te vergeten de studentenbar. In het tweede semester worden er ook nationale weken 
georganiseerd, waarin groepjes studenten activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan 
waar ze vandaan komen. Daarnaast komen studenten die geïnteresseerd zijn in dezelfde 
onderwerpen ook bijeen in zogenaamde “studentinitiatieven”. Zo was ik zelf betrokken bij het 
European Security and Defense Network en de Student Association for Gender Equality. Voor 
iedereen is er wel iets te vinden dat bij zijn of haar interesse aansluit! 

  
 Samenvatting: 

 Als student woon je samen met 30-40 andere Europeanen in een van de “College 
residences”, waar je samen met hen ontbijt en soms ook studeert. Zowel binnen als buiten 
de residences wordt vanalles georganiseerd (voornamelijk door de studenten zelf). 

 
d) Faciliteiten aan de buitenlandse instelling (studiefaciliteiten, onderzoeksfaciliteiten, 

campus). 
 
De campus ligt verspreid over de stad en bestaat uit een aantal studentenhuizen, een kantine en 
twee universiteitsgebouwen (waarvan een met bibliotheek). In principe is alles lopend te doen, 
maar veel studenten schaffen toch een fiets aan. De bibliotheek en kantine zijn niet zo ruim 
opgezet, en kunnen niet alle studenten huisvesten. In de loop der jaren is het College qua 
studentenaantallen gegroeid, maar niet alle faciliteiten zijn even hard meegegroeid. 
Desalniettemin is de bibliotheek een fijne plek om te studeren en is er veel relevante literatuur 
voor onderzoeksprojecten te vinden. Als ze iets nog niet in huis hebben, zijn ze bereid dit voor je 
aan te schaffen. 
 
Samenvatting: 
De campus ligt verspreid over de staat en bestaat uit een aantal studentenhuizen, een 
kantine en twee universiteitsgebouwen. Ook is er een bibliotheek met een aantal 
studieplekken. In principe is te voet bereikbaar, maar veel studenten schaffen toch een 
fiets aan. 
 

e) De corona-uitbraak in 2020 heeft bijna overal impact gehad op het onderwijs op 
universiteiten. Hoe was dat in het land van jouw buitenlandse bestemming? Heb je online 
onderwijs gehad? Hoe lang heeft de periode van online onderwijs geduurd? Ben je in die 
periode teruggekeerd naar Nederland? Of niet? En waarom wel of juist niet? Hoe heeft 
corona verder jouw buitenlandse studie beïnvloed? 
 
Door de corona-uitbraak is het College overgestapt op online onderwijs. Deze overgang verliep 
best prima. De colleges werden er iets minder interactief door, maar gelukkig hadden wij tegen 
die tijd het grootste deel van de colleges al gehad. De communicatie over het verblijf in Brugge 
verliep een stuk minder soepel. Aanvankelijk werd gesteld dat er geen reden was om terug te 
keren naar huis, terwijl dat voor sommige studenten achteraf toch noodzakelijk bleek. Naarmate 
de lockdown langer bleek te duren, nam het College de situatie serieuzer en volgden er meer 
maatregelen (bijv. eten ophalen in de kantine i.p.v. ter plaatse eten). Mijn studie zelf werd er niet 
hevig door beïnvloed. We kregen drie dagen uitsel van deadlines als toegemoetkoming. 

 
f) Onderwijs en kwaliteit (denk aan het gevolgde programma, studiedruk, kwaliteit van het 

onderwijs, begeleiding, aansluiting bij je eigen verwachtingen). 
 
De studiedruk ligt over het algemeen vrij hoog, een stuk hoger dan ik in Nederland gewend was. 
Dit is echter van tevoren bekend en komt vooral door het brede aanbod aan vakken en andere 
activiteiten. Over het studieaanbod en de docenten aan het Europacollege ben ik dan ook zeer te 
spreken. Ik heb het afgelopen jaar heel veel geleerd en het programma kunnen afstemmen op 
mijn eigen wensen. Buiten het vaste programma om is er tevens de mogelijkheid om 
zogenaamde “compact seminars” te volgen en het hele jaar door worden er interessante 
sprekers uitgenodigd. De begeleiding voldeed ook aan mijn verwachtingen. Een team van 
academische assistenten staat voor je klaar om je te helpen waar nodig. 
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Samenvatting: 
 Het Europacollege biedt tal van mogelijkheden binnen én buiten het vaste academische 
programma. De kwaliteit van zowel de vakken als de docenten ligt over het algemeen vrij 
hoog. Je dient wel rekening te houden met een studiedruk die hoger ligt dan gemiddeld.  

 
g) Toekomstplannen en wat voor rol spelen de VSBfonds waarden daarin? 

 
Per 1 september ga ik aan de slag als Rijkstrainee bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit 
sluit perfect aan bij mijn interesses en ambities, én bij de VSBfonds waarden. Als Rijkstrainee 
kan ik het maken van een maatschappelijke bijdrage heel concreet maken, omdat in mijn 
dagelijkse werkzaamheden het belang van de Nederlandse samenleving centraal zal staan. Via 
het Rijkstraineeprogramma ga ik voor twee jaar aan de slag bij de rijksoverheid, waarbij ik met 
ten minste twee verschillende plekken binnen J&V kennis zal maken en een plek bij een ander 
ministerie. Mijn zogenaamde “basis werkplek” (de plek waar ik mijn traineeship begin en aan het 
eind weer terugkom) is een plek waar ik mijn interesses in veiligheid en internationale 
betrekkingen met elkaar kan combineren, ik ga namelijk aan de slag op een internationale 
afdeling binnen het Ministerie. Na deze twee jaar is er uitzicht op een vast contract. Ik kijk er erg 
naar uit om daar binnenkort aan de slag te gaan! 

 
h) Eventuele suggesties ter verbetering van het VSBfonds Beurzenprogramma. 

 
Geen. Ik vond de uitreikingsdag erg leuk, zowel om anderen te ontmoeten als om kennis te 
maken met de andere projecten van het VSBfonds. Na die dag ben ik namelijk nog naar de 
Angstfabriek geweest, een project dat ook door het fonds wordt gesteund en waar ik een 
voorproefje van kreeg op de uitreikingsdag. 

 


