
Voor mijn studie in de Verenigde Staten heb 

ik een vakkenpakket uitgekozen dat 

internationaal en politiek georiënteerd was. 

Mijn minor heette daarom “International 

relations and Politics”. Dit vakkenpakket kon 

ik voor mijn vertrek naar Amerika samen-

stellen en me voor de betreffende vakken 

via internet inschrijven.

Van begin af aan werd me duidelijk dat ik er 

anders moest studeren. In tegenstelling tot 

mijn studie in Delft word van de studenten 

verwacht dat ze dagelijks studeren, alle 

colleges bezoeken en actief aan discussies 

deelnemen. Dit bepaalde immers een 

aanzienlijk gedeelte van je eindcijfer. De 

werkdruk was daardoor in meerdere 

opzichten hoger dan in Delft. Zo moest ik 

dagelijks ruim 100 pagina’s tekst lezen, 2 

tot 3 opdrachten maken, colleges volgen 

en daar bovenop actief deelnemen in 

discussies tijdens colleges. Hierdoor heb ik 

“at first hand” kennis kunnen maken met de 

Amerikaanse studie cultuur. Mijn mede- 

studenten waren sociaal en behulpzaam, 

maar ook gedreven om goed te presteren.

Doordeweeks werd hard gestudeerd en hard 

gewerkt om alle opdrachten op tijd af te 

krijgen. Rust heeft men eigenlijk in de 

weekenden en tijdens vakanties. Dit heeft 

me laten inzien dat hoewel de VS als 

Westers land veel van Nederland heeft, de 

werkcultuur en mentaliteit er anders zijn, 

en het leven daar best hard kan zijn. Echter 

weet ik zeker dat ik later terug wil gaan voor 

een stage of om af te studeren. Want als 

er een plek is waar je je productiviteit kan 

maximaliseren, dan is het wel 

de Verenigde Staten.

Gedurende mijn semester heb ik ook 6 

dagen per week met het track team (sprint 

team) van de universiteit mee mogen 

trainen. Ook hier werd er hard gewerkt om 

top prestaties neer te zetten. De atleten 

waren zeer gedreven, de coaches 

professioneel en de trainingsfaciliteiten 

waren uitstekend. Zo heeft de universiteit 

een eigen indoor- en outdoor atletiekbaan. 

Verder heeft de universiteit twee 

gigantische sportcomplexen met o.a. fitness 

ruimtes, binnen en buiten zwembaden, een 

sauna, basketbal- en volleybalvelden. Flink 

sporten na een hele dag studeren voelde 

goed en gaf me het gevoel of ik het 

maximale uit mijn dag had gehaald.

• Neem een cash passport van het GrensWisselKantoor (GWK).

• Neem een creditcard mee voor o.a. hotel en huurauto reserveringen.

• Ga bij een sport vereniging. Maak gebruik van alle top sport en recreatie faciliteiten.

• Vraag op tijd een beurs aan.

• Begin niet aan junk food, het is verslavend.

• Have fun!

Tijdens de “Thanksgiving break” en kerst 

vakantie heb ik rond gereisd en heb ik 

Chicago, New York, New Jersey, San 

Frascisco, the Grand Canyon en Las Vegas 

kunnen bezoeken. De VS is bij uitstek het 

meest unieke land waarin ik ooit ben 

geweest. De enorme omvang van het land, 

de prachtige en uitgestrekte landschappen, 

de vriendelijkheid en behulpzaamheid van 

Amerikanen zijn kenmerken die mij bij 

zullen blijven. Maar wat voor mij de VS 

echt bijzonder en bewonderenswaardig 

maakt, is de diversiteit van de Amerikaanse 

bevolking en hoe de samenleving er mee 

omgaat en er werkte.

Doordat ik in een dorm ( studentenflat) 

woonde tussen mijn Amerikaanse mede-

studenten, heb ik de gelegenheid gehad 

om studenten verenigingen (fraternities) 

te bezoeken, uitgenodigd te worden en een 

kijkje te mogen nemen in het dagelijkse 

leven van Amerikaanse gezinnen, en 

traditionele feesten zoals Halloween mee te 

mogen vieren.

De Verenigde Staten heeft een relatief 

korte eigen geschiedenis. Maar het is rijk 

aan diverse culturen en landschappen en 

het is mijn ervaring dat je er wordt 

uitgedaagd om het maximale uit je zelf te 

halen.

Wil je ook een semester met diverse 

culturen en etniciteit in aanraking komen, 

reizen en prachtige landschappen 

beschouwen, veel sporten en top presteren. 

Dan is de VS echt een aanrader!
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