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 Ik kreeg het idee om in het buitenland te studeren toen ik tijdens middelbare school een korte 

uitwisseling deed met een New Yorkse middelbare school. Dit maakte mij nieuwsgierig en attent op 

de mogelijkheden voor een studiereis toen ik begon te studeren op de UvA. Ik las als eerste de 

studentenverslagen bij de BIS om een algemene indruk te krijgen hoe eerdere studenten hun 

uitwisseling bevonden en informatie te verkrijgen over universiteiten van mijn gewenste 

bestemmingen. In mijn tweede jaar ging ik naar de Buitenlandse Manifestatie van HvA-UvA, waarbij 

ik achterkwam dat ik naar University of Toronto (UoT) kon gaan via BIS. Ik verzamelde informatie 

over de gastuniversiteit op het internet en deed bij de BIS mee aan de workshops om te weten over het 

proces van de selectieprocedure en hoe een dossier samengesteld moest worden. Nadat ik geselecteerd 

werd, moest ik een gewenste vakkenlijst opsturen, alvast de verzekering betalen en een deposit 

opsturen voor mijn huisvesting (reservering). Door de studentenverslagen te lezen kreeg ik niet alleen 

een indruk van UoT maar ook informatie over fondsen en beursen. Ik heb de STUNT-beurs en het 

internationaliseringfonds van psychologie aangevraagd en beide gekregen. Ik sloot twee verzekeringen. 

Een was de verplichte studentenverzekering van UoT (UHIP) en de andere was een reisverzekering 

van Isis, dat aan te vragen was bij Kilroytravels. Verder vroeg ik ook een kredietkaart aan en besloot 

ik om geen bankrekening te openen maar contant geld op te nemen in Toronto.  

 De websites van UoT gaven enkele opties voor huisvesting. Een daarvan was Tartu College, 

een studentenflat dat qua locatie perfect was. Niet alleen waren de belangrijke gebouwen op campus 

bereikbaar op loopafstand maar ook alle winkelbuurten. Het was off campus en zelfcatering, dus een 

stuk goedkoper dan wonen op campus. Ik hoorde slechte geruchten over Tartu maar ik vond het zelf 

meevallen. Je deelde een suite met vijf andere mensen (Twee badkamers en een keuken) en ieder had 

zijn eigen kamer. Het was inderdaad niet op alle hoeken 100% schoon en we hadden last van muizen 

maar het voldeed aan alle standaard voorzieningen. (Internet, eigen pantry, wasmachines) Wekelijks 

kwam er een schoonmaakvrouw langs om de suite, behalve de individuele kamers, schoon te maken. 

Als je goed opschiet met je suitemates, is het ook nog eens een gezellige plek.  

 Het dagelijkse studentenleven verschilde niet veel. Ik ging naar school, zorgde voor mijzelf, 

sportte soms en was dagelijks bezig met schoolwerk. Een groot verschil met UvA studenten is dat 

UoT studenten zeer gemotiveerd zijn om hoog te presteren en bewust zijn van hun cijfergemiddelde. 

Zij zijn ‘competitief’ en lijken niet veel anders te doen dan studeren. Wat ook niet gek is met een druk 

tijdschema. Hierdoor was ik ook meer bezig met mijn studie dan normaal en heel vaak in de 



bibliotheek om te studeren. De campus van UoT is gigantisch en strekt zich over de stad. Een mooie 

campus met uitstekende voorzieningen. International Student Centre was de sleutel tot het sociale 

leven voor uitwisselingstudenten. ISC organiseert wekelijks evenementen voor alle internationale 

studenten, uitstapjes en ook English Conversation Programs. Door hieraan mee te hebben gedeeld 

leerde ik andere uitwisselingstudenten kennen waarmee ik samen heb genoten van de tijd in Toronto. 

 Canadese cultuur is Westers en daardoor waren er niet veel verschillen merkbaar t.o.v. 

Nederland. Alleen denk ik dat er wat meer Britse invloed is. Meeste mensen zijn vriendelijk, beleefd, 

netjes en houden zich aan de regels (meest waarneembare voorbeeld: Canadezen staan altijd keurig in 

de rij). Wat Canadese cultuur is was soms onduidelijk. Vooral omdat Canada sterk wordt beïnvloedt 

door Amerika en daarmee valt te categoriseren tot Noord-Amerikaans. Wel was te merken dat 

Canadezen erg tolerant waren tegenover verschillende etnische groepen, wat het multiculturalisme 

weerspiegelde.  

 Ik volgde vier psychologievakken. Twee waren sociaal psychologisch en van dezelfde 

professor: “Self-Consciousness” en “Psychology of Mass Media”. Het eerstgenoemde vak ging over 

het ontstaan van een ‘zelf’ en was vrij filosofisch van aard. De professor legde nadruk op onze eigen 

identiteit. Wij lazen uitsluitend artikelen. “Psychology of Mass Media” had als doel om een kritische 

houding te benaderen tegenover de commerciële media. Er werden artikelen en een boek gebruikt voor 

de stof en tijdens de les was er ook videomateriaal. Voor beide vakken bestonden de tentamens uit drie 

algemene open vragen. Anders dan gewend, moest ik niet opschrijven wat ik had geleerd maar meer 

een persoonlijk standpunt ontwikkelen en in een essaystijl de vragen beantwoorden. Persoonlijk denk 

ik dat de les- en testmethode niet typisch UoT was, maar meer de individuele stijl van de professor 

zelf. De andere twee vakken waren vergelijkbaar met de UvA. De tentamens bestonden uit 

meerkeuzevragen en open vragen. Ik volgde: “Psychology of Aging”: een ontwikkelings-

psychologievak met aandacht op de ontwikkeling van volwassenen en ouderen. Er werd benadrukt dat 

veroudering niet zozeer negatief is als het lijkt. Als opdracht interviewde je iemand van 65 jaar of 

ouder om zijn/haar ervaring te vergelijken met de stof in het boek. Ten slotte volgde ik ook 

“Psychopathologies Of Childhood”: een klinisch ontwikkelingspsychologievak met aandacht op alle 

mogelijke stoornissen van kinderen en pubers. “Psychopathologies Of Childhood” was een vrij 

moeilijke vak. De professor zette de collegestof niet op het web, dus van alles moest een aantekening 

gemaakt worden en op het tentamen werd ook naar kleine details gevraagd. Voor elk vak had ik 

wekelijks drie uur hoorcollege en waren er twee tentamens: een mid-term en een final. 

Derdejaarsvakken hadden hiernaast ook een assignment (paper). Dit samen vormde het uiteindelijke 

cijfer.  

Ik heb twee vakken niet kunnen volgen door mijn studiereis in Nederland en daarom zal ik 

nog een jaar langer moeten doen om mijn Bachelor af te maken. Op dit moment wacht ik tot de 

transcripties naar NL worden verzonden. Dan zal ik pas kunnen werken aan mijn erkenning van 



studiepunten. Ik ben van plan om “Self-consciousness” te laten tellen als vervanging voor 

“Psychologie van het Zelf”.  

 Leven in Toronto was niet al te duur dankzij de sterke Euromunt. Sommige dingen waren 

duurder (de studieboeken, melkproducten en alcohol), maar de meeste levensmiddelen waren 

goedkoop verkrijgbaar als je bij de juiste plekken boodschappen deed (Chinatown & Kensington 

Market). Uiteten gaan was ook goedkoper ondanks dat er achteraf tax + tips bijkwamen. Ik zal toch 

adviseren om genoeg geld te sparen voor vertrek, vooral als je later wilt reizen. Ik was ongeveer 7000 

Euro’s kwijt aan de gehele reis..  

 Voor studenten die geïnteresseerd zijn te studeren in het buitenland of op UoT, zal ik ten 

eerste adviseren om goed vooraf te plannen. Het maken van een dossier was tijdrovend (vooral 

schrijven van een goede motivatiebrief!). Men adviseert om een jaar voor vertrek te oriënteren en daar 

geef ik groot gelijk in. De workshops van BIS waren essentieel voor de voorbereiding. Als je naar 

UoT gaat, zal ik goed kijken naar het vakkenaanbod. Anders dan bij de UvA is het mogelijk om in de 

eerste twee weken nog van vak te veranderen. Veel UoT studenten nemen van alles een proefles in de 

eerste week en beslissen daarna om wel/niet verder te gaan. Voor uitwisselingstudenten moet dat via 

de ISXO (Exchange Office) geregeld worden, maar indien een vak niet bevalt, is het handig als je al 

vooraf weet welk vak je anders zal willen volgen. Ik verruilde uiteindelijk ook 1 vak wegens een 

onmogelijk tijdschema. En vergeet niet om voluit te genieten. Uitwisseling is niet zomaar een ervaring. 

Het is uniek en met een drukke agenda vliegt de tijd voorbij. Sta open voor wat op je afkomt en maak 

het een onvergetelijke tijd! 
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