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Nederlandse instelling Universiteit van Amsterdam 

Buitenlandse instelling (+ ev. college) University of Cambridge, Lucy Cavendish 
College 

Daadwerkelijke verblijfsduur 01/10/2018-21/07/2019 

 
 

Inhoudelijk verslag 
 

a) Voorbereiding op je verblijf. 
 
Ik ben een paar dagen eerder gegaan om een fiets aan te schaffen en mijn huisgenoten en de 
stad te leren kennen. 

 
 Samenvatting 

Ga een paar dagen eerder om een fiets aan te schaffen, de stad te verkennen en rustig je 
kamer in te richten voordat het academische jaar begint. Zorg ook dat je alle 
verplichtingen op een rijtje hebt, zoals je aanmelden bij de gemeente of een huisarts. Zorg 
dat je dit duidelijk hebt zodat je in de vrije dagen je administratieve zaken op orde kan 
krijgen. 

 
b) Opvang door de buitenlandse instelling. 

 
Heel goed. Zowel de introductiedag van mijn faculteit en mijn college was heel hartelijk en 
duidelijk. Aangezien het verplicht is je aan te melden bij een huisarts, was er zelfs een post waar 
je je kon inschrijven. Ik heb hierdoor alles op mijn college zelf kunnen regelen.  
 

 Samenvatting 
 Engelse universiteiten hebben over het algemeen veel aandacht voor het begin van het 
schooljaar en bieden veel mogelijkheden voor ‘freshers’ om andere studenten en de stad 
te leren kennen. Maak je niet druk over je eerste college en de lange leeslijst; geniet in zo’n 
eerste week vooral van alle activiteiten die de universiteit aanbiedt.  

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

activiteiten. 
 

Mijn huisgenoten waren erg vriendelijk dus ik voelde me al snel thuis in mijn appartementje.Ik 
vind Cambridge als stad mooi maar niet prettig omdat de sociale ongelijkheid groot is. Binnen 
een heel klein stadje leven gepriviligeerde studenten en daklozen naast elkaar.  

 
 Samenvatting 

Cambridge is prachtig en biedt alle faciliteiten om te kunnen studeren. Er zijn tal van 
bibliotheken die allemaal een eigen sfeer en collectie hebben. Ik genoot er erg van om via 
het bezoeken van de verschillende bibliotheken de te leren kennen. Verder vinden er veel 
theatervoorstellingen en koorconcerten plaats.  
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d) Faciliteiten aan de buitenlandse instelling (studiefaciliteiten, onderzoeksfaciliteiten, 
campus). 
 
Ontzettend goed. Bibliotheken, porters en medewerkers bieden alle hulp op elk moment (letterlijk 
ook ’s nachts). Eten op college was goed maar erg prijzig.  
 
 

 Samenvatting 
 Studenten kunnen van oneindig veel faciliteiten gebruik maken. Informeer je hierover goed 
omdat je soms door de gedecentraliseerde structuur van Cambridge het overzicht kwijt 
kan raken.  

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

onderwijs, begeleiding, aansluiting bij je eigen verwachtingen). 
 
Het onderwijs was ontzettend goed. In het begin was ik best geintimideerd door het niveau. Ik 
had graag meer contacturen willen hebben omdat de stof die we behandelden om meer tijd vroeg 
om daadwerkelijk goed tot je te nemen. De begeleiding is erg afhankelijk van je persoonlijke 
scriptiebegeleider. Mijn begeleider was ondersteunend en gaf mij erg veel vrijheid. Al gauw kwam 
ik erachter dat mijn begeleider eerder mij stimuleerde om te doen wat ik wil op academisch 
gebied, en niet zozeer om mij daadwerkelijk bij het schrijven van de scriptie bij te staan. In mijn 
bachelor heb ik iets meer begeleiding gehad waardoor ik nu wel wist hoe ik zelf van a tot z een 
scriptie moest schrijven.  
 

 Samenvatting 
Een research master aan de Universiteit van Cambridge vraagt veel van je. Onzekerheid in 
lessen en over je eigen onderzoek is normaal in het begin. Echter, onderschat jezelf niet! 
Geniet van alle nieuwe kennis in plaats van het je te laten ontmoedigen.  
    

f) Toekomstplannen en wat voor rol spelen de VSBfonds waarden daarin? 
 
Door mijn research master heb ik mijzelf en mijn academische werkwijze erg goed leren kennen. 
De kritische omgeving van Cambridge heeft mij academisch en persoonlijk erg uitgedaagd. Dit 
was niet mogelijk geweest met een master aan een Nederlandse universiteit. De verbindende 
kracht van vriendschap en academische kennisvergaring in een internationale context heb ik als 
de mooiste dingen ervaren van het afgelopen jaar en ik hoop in de rest van mijn loopbaan dit vast 
te kunnen houden.   

 
g) Eventuele suggesties ter verbetering van het VSBfonds Beurzenprogramma. 

 

3. Financieel verslag 
 

Geef hieronder een definitieve specificatie van je uitgaven en inkomsten. Licht alle ingevulde 
posten toe!  

 

Uitgaven 
Inschrijfgeld 
Collegegeld 
Int. reiskosten 
Kamerhuur 
Overige leefkosten 
Verzekeringen 
Vaccinaties 
Studiematerialen 
Overige kosten 
.. 
 
Totaal 

€ 
56 
16.240 
700 
6.000 
6.305 
1.236 
 
500 
 
 
 
31.037 

Inkomsten 
VSBfonds Beurs 
Inkomen/toelage 
Bijdrage ouders 
Spaargeld 
Andere beurzen 
Studiefinanciering 
Lening 
Zorgtoeslag 
DUO reisproduct 
Overige inkomsten 
.. 
Totaal 

€ 
7.000 
 
2.250 
4800 
6.000 
 
9.945 
1.056 
 
 
 
31.051 
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Toelichting op de 
posten:  
 

Reiskosten: vaker geresid 
voor onderzoek en 
persoonlijke afspraken in NL  
 
Kamerhuur:  
£ 600 p.maand = £ 5400 / 
6.000 in totaal  
 
Leefkomsten: 700 per maand 
(meer dan verwacht. Dit ivm. 
Hogere prijzen en door 
studiedruk minder vaak voor 
mijzelf gekookt. 
 
Studiematerialen: uitgegeven 
aan kosten van veldwerk 
scriptie-onderzoek en 
statistiek-programma.  
 
 
 
 

Toelichting op de 
posten: aard van de 
inkomsten, welke 
andere beurzen, enz. 

Andere beurzen: 
Hendrik 
Mullerfonds 4.000, 
Stichting Bekker 
la-Bastide Fonds 
12.50, Fundatie 
van de Vrijvrouwe 
van Renswoude 
750,-.  

 
Geef aan in hoeverre je inkomsten afweken van de van te voren opgestelde begroting.  
 
Uiteindelijk heb ik 1.300 euro minder aan inkomsten gehad doordat ik geen recht had op DUO 
OV-vergoeding.   

 


