Technology, Policy
and Management
in Australië

Tjeerd Teerlink & Rens Valk

Studie

In je minor-ruimte bestaat de mogelijkheid om
een semester in het buitenland te studeren.
Ons beiden leek dit een geweldige invulling van
onze minor-ruimte. Na een oriëntatie op de
universiteiten met een samenwerking met TB
en de te volgen vakken, viel onze eerste keuze
op de Queensland University in Brisbane.
Na een motivatiebrief (aan Toke Hoek van
de international Office op TBM) met daarin
de redenen waarom de te volgen vakken van
toegevoegde waarde zouden kunnen zijn
voor onze persoonlijke studie, zijn wij beiden
geselecteerd om in Brisbane te gaan studeren.
Allebei met een totaal ander vakkenpakket.
Rens is zich gaan verbreden in de economische
vakken, Tjeerd is zich meer in architectuur

gaan verdiepen.
Brisbane is een heerlijke stad om in te
leven. Door het heerlijke klimaat is er veel
buitenleven. De kantine van de universiteit is
daarom buiten en studeren kan vaak in het
park voor de campus in het hart van de stad.
De manier van onderwijs verschilt met die van
Delft door het grote aantal opdrachten door
het semester heen. Verder zijn er voor veel
vakken net zoveel workshop-uren als collegeuren. Dit was even wennen maar vooral
door de workshops gaat je Engels wel lekker
vooruit.
Uiteindelijk hebben we uiteraard alle vakken
(met onze briljante TB voorkennis) met succes
gehaald, no worries!

Vrije tijd

In Brisbane aangekomen konden we er gelijk volle bak tegen aan. Er moest een huis, fiets (lijkt
gemakkelijk maar in Australië moet je eerst uitleggen wat een fiets is), gezelligheid en een studie
komen. Met de gezelligheid zat het wel goed, de Queensland University of Technology (QUT)
heeft ons met alle andere internationale studenten warm onthaald en er voor gezorgd dat we de
eerste weken niet verlegen zaten om introductie feesten en weekendjes weg. Het zoeken van
een huis liep wat minder soepel, het kan er aan gelegen hebben dat we wat ochtendjes nog niet
in optimale toestand waren. Naar 10 dagen overleeft te hebben in ons veel te schalle en koude
hostel was het dan zover! Ons studentenhuis was een feit.
Naast onze studie hebben we ook geprobeerd Australië een beetje te leren kennen. Rond Brisbane
maar ook verder weg. Zo zijn we in de mid-semester break naar Nieuw Zeeland geweest. Waar we
in onze geniale Berth 2+1 tiptronic campervan het zuider eiland onveilig gemaakt hebben. Gezegd
moet worden dat Nieuw Zeeland een prachtig land is. Je vindt er van alles van Regenwoud tot
skipistes op gletsjers, van American cup zeiljachten tot skydiven.
Aangekomen in Brisbane was het nog niet zo makkelijk om huisvestiging te vinden. Brisbane
is een van de snelst groeiende steden ter wereld en daardoor zijn gemeubileerde (betaalbare)
kamers schaars en duur. Brisbane ligt halver wegen de oostkust van Australië. Veel mensen
immigreren hier naartoe vanwege het aangename klimaat. In veel reisgidsen staat het bekend
als het lekkerste klimaat van alle steden in de wereld, vandaar de naam Sunshine State op elke
nummerplaat uit Brisbane.
Toen wij aankwamen was het in Australië winter. Op de koudste dagen kan het dan ‘s nachts
alsnog rond de 0 graden worden. Aangezien ze in veel huizen geen verwarming hebben was dit in
het begin best nog wel fris. Dit veranderde echter snel. Tegen de tijd dat we weg gingen was het
volop zomer, met zeewater van rond de 35 graden en stranden te heet om op te lopen.

De ervaring

Tips & tricks

• Huisvesting. Als je aankomt, kijk dan eerst even bij de east and west office onder
het zwembad/fitness centrum. Zij kunnen je goed helpen bij het vinden van een huis.
Daar hangen alle advertenties, ook brengen ze je gratis langs een aantal huizen van
jouw interesse. Doe dit zo vroeg mogelijk want hoe langer je wacht, hoe meer nieuwe
internationals die mooiste huizen er tussen uit halen!
• Bank. Sommige mensen vinden het fijn om een Australische bankrekening te openen.
Zo betaal je niet steeds transactiekosten. Maar je betaalt wel eenmalig een vast bedrag
van je Nederlandse rekening naar je Australische. Je moet dus wel in een keer veel
geld overmaken anders heeft het weinig zin. Houd er ook rekening mee dat je alleen
bij je eigen bank kan pinnen anders betaal je met Australische bankpas als nog
transactiekosten.(commonwealth is een van de grootste en heeft dus ook de meeste
ATM's, een studenten rekening is daar overigens gratis)
• Vervoer. Als je niet bang bent in het verkeer, lekker gaan fietsen! He openbaar vervoer
is net zo traag en vol als in Nederland.
• Must do's. Ga naar het introductie weekend! Super mooi, feesten en andere mooie
activiteiten. De meeste mensen die ik heb daar heb leren kennen zijn vrienden
geworden die ik nog steeds vaak spreek. Daarnaast zijn alle introductie activiteiten van
de QUT leuk, dus ook zeker een aanrader!
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Mensen: Als je de kans krijgt om naar
Australië of een andere leuke bestemming
op uitwisseling te gaan zou ik het zeker
aanraden. Je leert veel nieuwe mensen
kennen met andere kijk op de wereld wat het
heel interessant maakt. Verder zijn een paar
adressen over de wereld nooit gek!
Engels: Natuurlijk leer je ook veel beter
Engels spreken en verstaan. In Nederland leer
je dit niet omdat de mensen in Australië andere
spreekwoorden en accenten hebben. In het
begin mis je wel eens een grap of uitdrukking
maar als je deze door krijgt wordt het Engels
op een heel ander niveau, wat ik heel gaaf
vond!
Kritisch: Ook vond ik het leuk om aan een
andere universiteit te studeren. De TU is een
goede universiteit, dit zal je daar ook vaak
horen. Dit maakt het extra leuk om ook weer
terug thuis te komen. Je waardeert dingen hier
weer meer. Daarnaast is het ook leerzaam om
eens college te krijgen van iemand van een
andere universiteit en cultuur. Zij kijken anders
tegen problemen aan. Dit leert je een probleem
van meer kanten te bekijken en ook kritisch te
zijn over dingen die ze je op TU leren.
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