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Tips & tricks 
•	 In Harbin rijden veel bussen, maar hier heb ik weinig gebruik van gemaakt. Er 

zijn namelijk ook enorm veel taxi’s die voor heel weinig geld rondrijden. Verder heb ik 
veel gefietst. Dit is niet altijd even veilig, maar wel erg leuk!

•	 Verder heb ik wekelijks Chinese les gevolgd. Ik had vooraf al de beginnerscursus 
Chinees aan de TU gevolgd, zodat ik al een beetje op de hoogte was van de beginselen 
van de Chinese taal. De lessen waren erg leuk en praktisch. We zijn bijvoorbeeld met 
onze docente naar de supermarkt gegaan om daar te leren afdingen bij het doen van 
boodschappen. Dat was dus een taal- en culturele les gecombineerd! Chinees is een 
moeilijke taal, maar het lukte me toch steeds beter om de supermarkt te verlaten met de 
spullen die ik ook van plan was om te kopen… De taal is ongelofelijk ingewikkeld, dus 
het blijft een hele uitdaging.

• Tickets voor weekendtrips kun je goedkoop boeken op elong.net en op ctrip.com.
•	 Ik vond de lengte van het studieprogramma precies genoeg. Als ik langer was 

gebleven was ik waarschijnlijk snel uitgekeken op de stad, want die is nu eenmaal niet 
erg mooi. Bovendien wordt het enorm koud in november! Tussen de vakken door heb ik 
genoeg tijd gehad om schitterende reizen te maken.

Mijn studie
Al een  tijd was ik op zoek naar een 
studieprogramma in Azië. Na lang 
speuren was het eindelijk gelukt: 
ik mocht 3 maanden studeren in 
China! 
Bij studeren in China denken de meeste 
mensen aan Beijing en Shanghai, maar ik 
koos ervoor om naar een uithoek van China te 
gaan: Harbin, in het verre noorden. In Harbin 
hebben ze een goeie technische universiteit en 
sinds een paar jaar heeft TBM een uitwisseling 
met die universiteit. Het leek me erg leuk om 
kennis te maken met het ‘echte China’.
Ik heb van augustus t/m november 
deelgenomen aan het uitwisselingsprogramma 
van TBM met Harbin Institute of Technology 
(HIT) in noord China. Hier heb ik drie vakken 
gevolgd:
1. Advanced Cross Cultural Management
2. Policy Analysis and its Administrative    

Context
3. Politics and Administration of China
Het niveau sloot in het algemeen goed aan 
bij het niveau van de TU Delft. Dit was vooral 
te danken aan het niveau van de betrokken 
docenten.
Het leuke van een uitwisseling is dat je met 
zowel Nederlandse als Chinese studenten 
college krijgt. Bij alle vakken stonden de 
verschillen tussen Oost en West centraal. 

Mijn vrije tijd
In mijn vrije tijd heb ik veel rondgefietst in de stad. Ik heb op de eerste dag de duurste fiets 
gekocht die ik kon vinden (€35,-!) en heb daarmee de hele stad verkend. Verder heb ik veel 
tijd doorgebracht in Chinese restaurants en in internationale kroegen. Een van onze Chinese 
klasgenoten heeft zijn hele leven in Harbin gewoond en heeft ons volledig wegwijs gemaakt in 
de stad. Er is ook een Student City Guide van Harbin (geschreven door Stefan Roest) waarin veel 
leuke plekken staan beschreven. Verder raad ik iedereen vooral aan om zelf op pad te gaan!
Gelukkig had ik ook genoeg vrije tijd om tussen het studeren door tripjes te maken door heel 
China. Zo ben ik samen met mijn studiegenootjes naar de vulkanen van Wudalianchi gereisd 
(12 uur in de bus). Maar ook comfortabel vliegen kan voor weinig geld in China. Ik ben dan ook 
naar Zuid China gevlogen om daar rond te fietsen in het schitterende Karstgebergte. Een ander 
hoogtepunt was het bierfestival in Qingdao. 
Het leggen van contacten met Chinese studenten die niet in je klas zitten is erg lastig. De meeste 
studenten aan HIT spreken niet of nauwelijks Engels. In de internationale kroegen hebben we 
wel contacten gelegd met Engelsen, Russen, Duitsers en Australiërs. En natuurlijk kun je altijd 
terugvallen op je mede Nederlanders.
De cultuurverschillen met China zijn gigantisch, maar dat vond ik juist een van de mooiste 
ervaringen. Bovendien kregen we meteen theoretische achtergronden en praktische tips tijdens 
het eerste vak: ‘Advanced Cross Cultural Management’. Ik heb erg genoten van het contact met 
onze Chinese klasgenoten. Ik heb nog steeds contact met ze en hoop ze ooit nog een keer op te 
zoeken in China.
Ik heb enorm genoten van het Chinese eten. Een greep uit de bizarre gerechten: gefrituurde 
kwartel, vissenkoppen, hondensoep (met dank aan de Koreaanse invloeden in Harbin) en 
natuurlijk Beijing eend. Het hoogtepunt van verse vis maakte ik mee in Yantai. Daar mocht ik aan 
mijn eigen tafel spartelende garnalen en kronkelende inktvis met behulp van de bekende stokjes 
in een pot met kokend water gooien. Smullen dus!

De ervaring
Ik kan iedereen van harte aanbevelen om een 
tijd in China te studeren. Het is een fascinerend 
land dat in de toekomst steeds belangrijker zal 
worden. Ik weet zeker dat ik nog vaker terug 
zal gaan naar China om het land nog beter te 
leren kennen.
De meerwaarde van mijn verblijf is geweest 
dat ik in korte tijd enorm veel geleerd heb 
over de Chinese cultuur. Mijn contacten met 
Chinezen waren echt heel waardevol en met 
sommige klasgenoten heb ik nog steeds 
contact. Bovendien is het erg indrukwekkend 
om in het echt te zien hoe snel de economische 
ontwikkeling in China gaat. Als je langere tijd 
in China zit heb je echt het idee dat het daar 
gebeurt, een onbeschrijflijk gevoel. Ik verwacht 
dan ook zeker nog vaker terug te komen in 
China.

Doordat beide zijdes vertegenwoordigd waren 
kregen we levendige discussies en écht inzicht 
in culturele verschillen. Ik vond de discussies in 
het vak China Politics erg bijzonder, omdat we 
ook Chinese studenten in onze groep hadden 
die om totaal verschillende redenen lid waren 
bij de Communistische Partij. 
Ik vond de lengte van het studieprogramma 
precies genoeg. Als ik langer was gebleven 
was ik waarschijnlijk snel uitgekeken op de 
stad, want die is nu eenmaal niet erg mooi. 
Bovendien wordt het enorm koud in november! 
Tussen de vakken door heb ik genoeg tijd 
gehad om schitterende reizen te maken.
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