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Nederlandse instelling Universiteit van Amsterdam 
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Daadwerkelijke verblijfsduur 30/08/2018 tot en met 30/08/2019 

 

Inhoudelijk verslag 
 

a) Voorbereiding op je verblijf. 
 
Housing: Via facebook probeerde ik in contact te komen met studenten die ook op zoek 
waren naar een huis, en heb ik gereageerd op kamers die aangeboden werden. Ook heb ik 
met agencies (the Flat Company en Braeburn) gebeld over kamers die zij op hun website 
aanboden.  
 
Financiën: tijdens de zomer van 2018 heb ik via een uitzendbureau een tijdelijke voltijd-baan 
aangenomen als administratief mdewerker om wat geld te sparen.  
 
Studie: Ik heb me ingelezen over mijn studie op de website van University of Edinburgh en 
via facebook al contact gehad met studiegenoten. Omdat ik wist dat er vrij veel 
programmeren aan bod zou komen, heb ik via de website Datacamp al geoefend met Python 
en Rstudio.      

 
 Samenvatting 

 Via facebook heb ik contact gehad met mede-studenten om een kamer te vinden en te 
praten over onze studie of vragen die we hadden over de universiteit. Om wat geld te 
sparen, heb ik een bijbaantje genomen in de zomer.   

 
b) Opvang door de buitenlandse instelling. 

 
The University of Edinburgh zorgde ervoor dat ik me al snel thuisvoelde. Er was aan het 
begin van het schooljaar ontzettend veel te regelen: brieven die ik moest versturen naar mijn 
housing agency of de gemeente om Council Tax te voorkomen, het openen van een Britse 
bankrekening, een finance-regeling opzetten om mijn studie te betalen, en dan nog wennen 
aan de studie zelf en de nieuwe omgeving! Maar de medewerkers van de Postgrad Office 
waren altijd ontzettend behulpzaam en vriendelijk, en deden echt hun best om je zo goed 
mogelijk te helpen.  
 

 Samenvatting 
 University of Edinburgh zorgde ervoor dat ik me al snel thuis voelde. De medewerkers 
van the Student Office zijn ontzettend vriendelijk en behulpzaam, en gaan the extra 
mile om je zo goed mogelijk te helpen. Tip: open zo snel mogelijk een Britse 
bankrekening! Dit scheelt je veel gedoe.  

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

activiteiten. 
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Woonomstandigheden: Mijn woonomstandigheden waren in het begin prima, ik had samen 
met vijf andere meisjes een mooi huis gevonden in Dean Village. Hier heb ik het hele jaar fijn 
kunnen wonen. Helaas bleek halverwege het jaar dat alle huisgenootjes slecht met elkaar 
overweg konden. Ik en drie andere meisjes konden het goed met elkaar vinden, maar de 
twee anderen hebben regelmatig voor onrust en ruzie gezorgd. Bovendien hadden we een 
oud stel als onderburen, die steeds vaker de politie belden wanneer er feestjes waren (vaak 
waren ik en de andere drie meisjes er dan niet, zodat deze feestjes zonder ons weten 
werden gegeven maar er wel voor zorgden dat we in de problemen kwamen). De onenigheid 
in huis was opgegeven moment zo slecht dat het mij en een ander meisje erg veel stress 
opleverde. Een van de andere meisjes is uit huis gegaan omdat ze het niet meer aankon. Dit 
vond ik erg jammer en onnodig, maar ik hoorde veel vergelijkbare verhalen van andere 
studenten over vervelende huisgenoten.  
 
Aanpassing: Ik vond het aan het begin moeilijk om mijn draai te vinden, zeker het eerste 
semester was erg demanding. Het werd in Schotland al snel koud en donker, en dit heeft 
echt effect op je humeur. Ik merkte dit ook aan mijn vrienden en mede-studenten, iedereen 
was een beetje nukkig.  
De Schotse cultuur is wel heel erg fijn: iedereen is super behulpzaam en aardig, ik vond de 
directheid van Nederlanders erg wennen toen ik weer terugkwam! De Schotse natuur is 
prachtig, regelmatig ben ik er met klasgenoten op uit getrokken om te gaan wandelen in the 
Highlands. Dit was een fijne afwisseling met de drukke studie.  
 
Sociale activiteiten: University of Edinburgh doet erg zijn best om veel sociale activiteiten te 
organiseren voor studenten. Er zijn veel societies waar je bij kan, en iedere week zijn er 
meerdere events om naartoe te gaan. In Edinburgh zelf heerst er ook een community-sfeer: 
er word veel georganiseerd en iedereen mag meedoen.  

 
 Samenvatting 

 De Schotse cultuur is erg fijn: iedereen is behulpzaam en aardig, ik vond de directheid 
van Nederlanders wennen toen ik terugkwam!  University of Edinburgh doet zijn best 
om sociale activiteiten te organiseren voor studenten, zoals societies en events. In 
Edinburgh heerst een community-sfeer: iedereen mag meedoen. 

 
 

d) Faciliteiten aan de buitenlandse instelling (studiefaciliteiten, onderzoeksfaciliteiten, 
campus). 
 
De bibliotheek was 24/7 open wat erg fijn was. Er waren ook veel studeerruimtes in ieder 
gebouw. In de Studentunion kon je goedkoop een grote maaltijd eten, samen met 
klasgenoten een koffiepauze nemen of in de avond een drankje doen met vrienden. Het 
Psychologie-gebouw heeft meerdere onderzoekskamers met apparatuur om tests te doen 
met proefpersonen. Je kon ook apparatuur huren. De campus is erg fijn en overzichtelijk, ik 
zat eigenlijk alleen maar op George Square. Het was bovendien ook een hele mooie 
campus! 
Er waren veel mogelijkheden om je naast je studie ook te ontwikkelen. Hoewel veel 
klasgenootjes dit niet deden, wilde ik wel wat praktijkervaring opdoen en besloot emails rond 
te sturen naar onderzoekers/onderzoeksassistenten met de vraag of ze hulp nodig hadden 
met testen. Een onderzoeksassistent van de Psychiatrie-faculteit genaamd Saoirse Heron 
mailde me terug: of ik kon helpen met het testen van jonge kinderen (3 – 6 jaar) met ASD 
(Autisme). In de herfst- en wintermaanden heb ik de testjes gefilmd terwijl Saoirse met de 
kinderen praatte, een spelletje met ze deed of hun reactie pijlde bij bepaalde acitiviteiten – 
dit om de sociale capaciteiten van deze kinderen te onderzoeken. Achteraf bekeken we 
samen de montage en analyseerden we het gedrag van de kinderen. Dit vond ik een erg 
leuke en leerzame ervaring, en heeft me zeker geholpen bij de baan die ik nu heb! 
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 Samenvatting 
 In de studentunion kon je goedkoop een grote maaltijd eten, samen met klasgenoten 
een koffiepauze nemen of in de avond een drankje doen met vrienden. De campus is 
erg fijn en overzichtelijk, ik zat eigenlijk alleen maar op George Square. Het was 
bovendien ook een hele mooie campus! 

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

het onderwijs, begeleiding, aansluiting bij je eigen verwachtingen). 
 
Je mocht je studie vrijer indelen dan ik van tevoren had gedacht: ik volgde veel vakken met 
studenten van andere studies. De studiedruk vond ik erg hoog, regelmatig zat ik tot s’avonds 
laat in de bieb en ik heb eerlijk gzegd ook veel stress ervaren. 
Kwaliteit van het onderwijs was goed! Heel veel nieuwe dingen geleerd, waaronder 
programmeren en meer over neurowetenschappen. De professoren gaven over het 
algemeen goed college, waren altijd bereikbaar voor een gesprekje na de les of als je vragen 
had. Ik heb veel papers gelezen die van filosofie tot artificial intelligence gingen, en over 
interessante concepten geleerd. 
De begeleiding was matig: hoewel we een mentor hadden, was zij vooral in het tweede 
semester slecht bereikbaar. Zeker ik, als Programme Representative, diende regelmatig in 
contact met haar te komen wanneer mijn klasgenootjes een probleem ervaarden. Wel 
hebben we van haar alle standaard-informatie gehad: hoe het schooljaar was ingedeeld, hoe 
cijfers werden beoordeeld, en informatie over de scriptie. 
Aansluiting bij eigen verwachtingen: Ik vond de studie moeilijker dan ik vooreen gedacht had. 
Hoewel taalwetenschap en taalstoornissen veel aan bod kamen, was de studie ook 
praktischer van aard door het programmeren, de psychologische methodes voor het testen 
van proefpersonen en de technische kanten. Als iemand met een achtergrond in Engelse 
Taal en Cultuur had ik zo nu en dan veel moeite met deze studie.  
 

 Samenvatting 
 Je mocht je studie vrijer indelen dan ik van tevoren had gedacht: ik volgde veel 
vakken met studenten van andere studies. Kwaliteit van het onderwijs was goed: De 
professoren waren altijd bereikbaar voor een gesprekje na de les of als je vragen had. 

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

 
Tijdens mijn studie heb ik gesolliciteerd op een Research Assistant positie bij het Donders 
Instituut in Nijmegen. In mei hoorde ik dat ik was aangenomen! Sinds begin september werk 
ik hier mee aan een onderzoek dat kijkt naar hoe de hersenen van kinderen en volwassenen 
omgaan met het leren van een onbekende taal. 
In dit twee-jarig project, gaan we aan de hand van verschillende taal-testjes en MRI-scans 
onderzoek doen naar hoe kinderen (8 – 18 jaar) en jong-volwassenen (18 – 30 jaar) een taal 
leren en wat er omgaat in hun hersenen. 
Toen ik mij aanmeldde voor het VSB fonds, zei ik dat ik geboeid was door taalverwerving en 
de werking van taal in de hersenen. Ik vertelde ook dat ik graag onderzoek wilde doen in de 
cognitieve linguïstiek. De baan die ik nu heb past perfect bij alles waar ik geinteresseerd in 
ben, en dient tevens als een goede stap naar meer onderzoek in taalverwerving en zelfs een 
PhD.  
Dit onderzoek kan ons meer vertellen over hoe wij taal leren als kinderen en als 
volwassenen, en kan in de toekomst kinderen en volwassenen die moeite hebben met taal 
helpen en mensen beter laten begrijpen waar dit vandaan komt.  
 

g) Eventuele suggesties ter verbetering van het VSBfonds Beurzenprogramma. 
 
Ik heb er geen! Ik vind het VSBfonds een geweldige beurs die mij verder heeft geholpen dan 
ik ooit had durven dromen. De VSB-bursalen dag was ook geweldig, ik heb veel leuke 
mensen ontmoet en vond de workshops en voorstellingen heel gaaf. 
Ik wil alleen maar zeggen: uit het diepste van mijn hart, bedankt voor alles! 
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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 
Int. reiskosten 
Kamerhuur 
Overige leefkosten 
Verzekeringen 
Vaccinaties 
Studiematerialen 
Overige kosten 
 
 
 
 
 
Totaal 

 
€0 
€11.500 
€400  
€7.500 
€10.000 
€200 
€0 
€200 
€1.500 
 
 
 
 
 
€31.300 

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

 
€7.000 
€0 
€0 
€2.000 
€4.500 
€11.160  
€2.450 
€ (al verrekend in 
verzekeringen: €10 per 
maand betalen voor zorg.) 
€0 
€0 
 
 
€27.110 

 


