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Inhoudelijk verslag 
 

a) Voorbereiding op je verblijf. 
 
Ter voorbereiding op mijn verblijf in Parijs, heb ik zoveel mogelijk geprobeerd mijn Frans te 
verbeteren aan de hand van de applicatie "Duolingo", wat mij erg hielp na aankomst. Ook zocht ik 
al vanuit Nederland naar een appartement. Via andere Nederlandse contacten vond ik een vrouw 
die graag appartementen verhuurt aan Nederlandse studenten. Zo kwam ik terecht in een relatief 
grote studio voor een zeer betaalbare prijs. Dit toont het belang van het hebben van de juiste 
contacten aan. Ten slotte heb ik mijn tijd voornamelijk besteed aan het afstruinen van Google 
Maps en het maken van lijstjes van wat ik allemaal moest zien in Parijs. 

 
Samenvatting: 
Aan de hand van de applicatie duolingo is het goed mogelijk om het niveau van je taal al 
voor aankomst aanzienlijk te verhogen. Door contact te zoeken met Nederlandse 
studenten die eerder in Parijs hebben gewoond kun je vaak al vooraf een appartement 
vinden. 

 
b) Opvang door de buitenlandse instelling. 

 
De opvang door de buitenlandse instelling was redelijk. Wat betreft het vinden van een 
appartement ben je grotendeels op jezelf aangewezen, en datzelfde geldt voor vele andere 
praktische zaken, zoals het openen van een bankrekening en het regelen van een mobiel 
nummer. Positief was dat er een intensief programma Franse taal van een week werd 
aangeboden voordat de lessen begonnen, waar je gelijk andere buitenlandse studenten ontmoet. 
Deze zijn nadien mijn beste vrienden gebleven. Ook is er voldoende mogelijkheid om vragen te 
stellen aan studieadviseurs die allemaal goed Engels spreken. Toch blijven sommige praktische 
zaken enigszins lastig, omdat het Franse bureaucratische systeem vaak een stuk gecompli-
ceerder werkt dan het Nederlandse. Zo is de inschrijving van de vakken en überhaupt de 
inschrijving op Sciences Po een enorme uitdaging. 

 
Samenvatting: 
In Parijs ben je enigszins op jezelf aangewezen in het regelen van een appartement en 
andere praktische zaken die erbij komen kijken in Frankrijk te wonen. Het is daarom 
verstandig advies te vragen van een andere student die eerder in Parijs heeft gewoond. 
 

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

 

Parijs is een geweldige stad om in te wonen. Er is enorm veel te doen wat betreft sociale en 
culturele activiteiten. Juist door de hoeveelheid, denk ik dat sommigen niet meer in de gaten 
houden wat er allemaal te doen en zien valt in Parijs. Door Facebook goed in de gaten te 
houden heb ik enorm  
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kunnen genieten van live muziek, kunst, exposities en mee kunnen doen aan demonstraties. 
Het moeilijkste aan het leven in Parijs zijn waarschijnlijk de kosten. Ook hier is het verstandig 
om vooraf contact te zoeken met mensen die er al eerder hebben gewoond, omdat ik 
erachter ben gekomen dat de kosten enorm verschillen per buurt. Ook zijn er veel kortingen 
voor studenten of handige trucjes om weinig te betalen.  
Een andere uitdaging is de taal. Gelukkig heb ik hier heel veel tijd in geïnvesteerd vanaf het 
moment dat ik wist dat ik naar Parijs zou gaan, waardoor ik erin ben geslaagd om vloeiend 
Frans te spreken na de twee jaar hier gewoond te hebben. Dit opent enorm veel deuren en 
geeft je veel meer het gevoel thuis te zijn in Parijs. Ten slotte, verbonden aan de taal 
misschien, is het een uitdaging om je echt onderdeel te voelen van de Franse samenleving, 
omdat Fransen vergeleken met Nederlanders toch een stuk meer gereserveerd zijn. Het 
leren van Frans kan helpen, net als het zoeken naar een woning met Franse huisgenoten.  
Hiervoor is de site lacartedecolocs.fr een goede hulp bij. 
 
Samenvatting 

De grootste uitdagingen aan het leven in Parijs zijn de kosten en de taal. Begin vroeg 
en investeer zo veel mogelijk in het Frans en zoek lokale vrienden die je kunnen 
vertellen waar het echte leven zich afspeelt, vaak een stuk goedkoper dan je denkt. 

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

campus). 
 
De studiefaciliteiten aan Sciences Po zijn iets minder goed dan wat ik gewend was aan de 
Universiteit van Amsterdam. In Frankrijk wordt minder online geregeld, wat betekent dat het 
inschrijven van vakken en het vinden van de juiste literatuur of informatie over de vakken die je 
volgt lastiger verloopt. Ook is er onvoldoende ruimte in de bibliotheek om te studeren. De 
administratie is lastig te bereiken en niet erg behulpzaam. Na veel klachten van studenten is dit 
allemaal aan het veranderen. Ze zijn bezig met het opzetten van een nieuwe campus en de 
registratie van vakken wordt vanaf aankomende zomer vernieuwd. Doordat er een studenten-
protest was waarin het gebouw gedurende enkele dagen werd geblokkeerd door studenten, is er 
nu meer inspraak, wat heeft geleid tot een proces van hervormingen.  

 
Samenvatting 

Het is soms lastig je weg te vinden binnen de administratie van Sciences Po. Het is 
aan te raden je goed in te lezen voor aankomst, zodat je onaangename verrassingen 
omtrent de vakinschrijving en registratie vermijdt. 
 

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? 
 
Sciences Po is opnieuw uitgeroepen tot één van de beste universiteiten ter wereld op het gebied 
van internationale politiek (3e wereldwijd QS ranking). Persoonlijk ben ik lichtelijk teleurgesteld in 
de kwaliteit van het onderwijs.  
Het onderwijs aan Sciences Po is compleet anders dan aan de UvA. Dit had ik vooraf verwacht 
en was ook één van de redenen dat ik koos voor Sciences Po. Het onderwijs is een stuk minder 
academisch georiënteerd, en richt zich in plaats daarvan op de professionele wereld in het veld 
van internationale politiek. Het is belangrijk voor studenten die zich inschrijven dat zij begrijpen 
wat dit betekent, omdat het een andere leerervaring oplevert. Het wereldbeeld aan de universiteit 
is een stuk minder kritisch, dat wil zeggen dat de status quo van de institutionele politiek én de 
manier om deze politiek te begrijpen minder wordt bekritiseerd of überhaupt bevraagd. Ondanks 
dat ik wist dat de focus meer op het professionele veld zou liggen, was ik soms teleurgesteld in 
wat deze “professionele kijk” in de werkelijkheid inhoudt. Sommige docenten zijn oud-ministers of 
NAVO-generaals en wanneer je van de UvA komt zul je soms schrikken van de traditionele kijk 
op politiek die deze (doorgaans) mannen tentoonstellen.  
Toch heeft deze ervaring mij enorm veel geleerd. Niet zozeer doordat ik altijd leerde van wat er 
tegen mij gezegd werd, maar vaak doordat ik leerde dat deze figuren blijkbaar op deze manier 
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denken over de politiek. Dit zal mij beter in staat stellen om zelf aan de slag te gaan om de 
huidige status quo te verbeteren. Door goed te begrijpen hoe de wereld van internationale 
politiek, economie en ontwikkeling in de werkelijkheid werkt, ben ik ook beter in staat om na te 
denken hoe deze te veranderen. Bovendien waren er ook altijd een aantal vakken die wel, ook 
inhoudelijk, erg goed waren.  
Ten slotte is het goed te weten dat de studiedruk aan Sciences Po erg hoog is. Het is belangrijk 
daarbij te vermelden dat dit niet betekent dat het heel moeilijk is om de vakken te halen, je zult 
namelijk bijna altijd een cijfer krijgen waarmee je de studiepunten binnenhaalt (10/20), maar 
desondanks moet je qua kwantiteit enorm veel doen. De semesters zijn kort en iedere student 
heeft minstens 7 vakken tegelijkertijd, wat betekent dat je gedurende een korte periode een 
marathon aan papers en essays moet schrijven. Er is dus weinig tijd om te genieten van het 
leven in Parijs, wat je het beste kan doen tijdens de lange vakanties na en tussen de semesters. 
 
Samenvatting 
Sciences Po is compleet anders dan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwijs is een 
stuk minder academisch georiënteerd, maar richt zich juist op het werkveld. Het is goed 
vooraf te weten of dit is wat je wilt. 

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

onderwijs, begeleiding, aansluiting bij je eigen verwachtingen). 
 
Na mijn stage te hebben afgerond aan de Nederlandse ambassade in Tunis heb ik bedacht wat ik 
wil doen na afloop van mijn studie. Na enigszins te zijn teleurgesteld in de ontwikkelingsprojecten 
die worden gesteund met Nederlands geld, heb ik besloten mijn eigen stichting voor 
ontwikkelingswerk op te gaan richten. Aansluitend bij de waarden van het VSBfonds, geloof ik in 
de capaciteiten van individuen en het potentieel voor de samenleving wanneer je individuen de 
mogelijkheid geeft deze capaciteiten te tentoonspreiden. In ontwikkelingshulp ligt de nadruk 
echter vaak op institutionele of macro-economische veranderingen, die helaas vaak het doel 
voorbij schieten. In tegenstelling tot deze aanpak wil ik projecten opzetten die direct gericht zijn 
op individuen; zogenaamde “Human Development”. Door onvoorwaardelijke “cash transfers” uit 
te delen aan jongeren met ideeën die slechts de middelen missen om deze ideeën om te zetten 
in realiteit, hoop ik bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkeling. Er is momenteel veel 
onderzoek dat aantoont dat deze manier van ontwikkeling stukken efficiënter en effectiever is, 
maar desondanks zijn zulke projecten schaars in de Arabische wereld, waar juist veel behoefte is 
aan Human Development.  
Ik heb voor ogen dit in eerste instantie op te zetten in Tunesië, waar enorme jeugdwerkloosheid 
de economie tegenhoudt en bovendien bijdraagt aan migratie en veiligheidsproblemen voor 
Europa. Om die reden zijn veel Europese overheden bezig met het financieren van projecten die 
deze jongeren verder kunnen helpen, maar naar mijn mening gebeurt dat vaak op een inefficiënte 
en ineffectieve manier. Het gebruik van zulke cash transfers kan echter ook van grote waarde zijn 
in andere landen en eventueel zelfs in Nederland. Uiteraard sluit dit aan bij de methode van het 
VSBfonds, die in feite ook gebaseerd is op zulke directe ‘cash transfers’. Ik heb zelf gemerkt wat 
voor een effect dit op mijn ontwikkeling heeft gehad en ik zou graag willen dat ik deze zelfde kans 
kan bieden aan vele andere individuen op de wereld. 

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

 
Het lijkt mij aan te raden je niet blind te staren op de reputatie van de universiteit waar een 
student heengaat. Sciences Po staat erg hoog genoteerd, maar ik vind de universiteit kwalitatief 
niet “beter” dan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwijs is wel anders, dus het is belangrijk 
dat een kandidaat goed kan aantonen waarom deze andere ervaring bijdraagt aan zijn of haar 
specifieke plannen. Ook zou ik mijn best doen een divers scala aan studenten de beurs toe te 
kennen, ook wanneer de definitie die zij geven voor maatschappelijk belang minder gebruikelijk 
is. Om echte invloed uit te oefenen in deze wereld zijn creatieve denkers nodig. Niet alle 
“topuniversiteiten” moedigen creatief denken aan. 

 
h) Eventuele suggesties ter verbetering van het VSBfonds Beurzenprogramma. 
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3. Financieel verslag  
 

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

 

Uitgaven  
Inschrijfgeld  
Collegegeld  

€ 0  
€ 8.280,-  

Inkomsten  
VSBfonds Beurs  
Inkomen/toelage  

€ 9.500,-  
€ 0,-  

Int. reiskosten  
Kamerhuur Overige 
leefkosten  
Verzekeringen  
Vaccinaties  
Studiematerialen  
Overige kosten  
..  
Totaal  

€ 600,-  
€ 9.650,-  
€ 16.840,-  
€ 2.600,-  
€ 0,-  
€ 500,-  
€ 38.470,-  

Bijdrage ouders  
Spaargeld  
Andere beurzen  
Studiefinanciering  
Lening Zorgtoeslag 
DUO reisproduct  
Overige inkomsten  
 
Totaal  

€ 0,-  
€ 200,-  
€ 20.000,-  
€ 0,-  
€ 12.000,-  
€ 2.000,-  
€ 0,-  
 
€ 43.700,-  

Toelichting op de 
posten:  

Mijn collegegeld is lager 
uitgevallen doordat Sciences 
Po werkt met een aflopende 
schaal en mijn ouders in het 
tweede studiejaar minder geld 
verdienden dan daarvoor, wat 
ertoe heeft geleid dat ik in een 
lagere schaal terecht kwam.  
De internationale reiskosten 
zijn hoger uitgevallen, doordat 
ik een stage heb gelopen in 
Tunesië gedurende mijn 
studie, wat betekent dat er 
een retourvlucht naar Tunis bij 
zit.  
Kamerhuur is ongeveer zoals 
verwacht.  
De leefkosten in Parijs zijn 
hoog, maar dat had ik vooraf 
al verwacht. Verder heb ik een 
nieuwe laptop moeten kopen 
(studiemateriaal en). Ten 
slotte heb ik de uitgaven aan 
vakanties niet meegenomen 
in de berekening.  

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

De belangrijkste 
andere bron van 
inkomsten is de beurs 
van €20.000,- 
genaamd “Kuwait 
Excellence 
Scholarship”. Verder 
ben ik blijven lenen bij 
de Nederlandse 
overheid, omdat ik na 
mijn studie mijn eigen 
stichting wil opzetten 
en dus niet gelijk een 
hoog inkomen zal 
hebben. Aangezien er 
geen rente betaald 
hoeft te worden leek 
het mij verstandig van 
deze mogelijkheid 
gebruik te maken.  

 


