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Nadat ik de informatiebrochure over studeren in het buitenland had bekeken, wist ik 

meteen dat ik dat wilde doen. Mijn oog viel op Australië en Sydney leek me een leuke 

stad om een tijd te wonen. Via het Coördinatiepunt Internationalisering hoorde ik wat 

ik allemaal moest doen om me aan te melden voor een uitwisseling. Bij het Bureau 

Internationale Samenwerking volgde ik een middag een cursus hoe ik alle nodige 

papieren bij elkaar moest krijgen. Toen ik hoorde dat ik mocht gaan, ben ik achter een 

aantal fondsen aangegaan. Ik kwam er voor drie in aanmerking; AUV-fonds, 

Internationaliseringfonds en de Stuntbeurs. Daarnaast ben ik mijn verzekering wat 

gaan aanpassen voor de reis en de eventuele activiteiten (duiken, surfen, 

snowboarden).  

 Op 8 februari was het (eindelijk) zover.. En op 9 februari, na een vlucht van 28 

uur, kwam ik aan in Sydney. Samen met Laura (uitwisselingsstudent UvA) ben ik op 

zoek gegaan naar een huis om 5 maanden in te gaan wonen. Het was nog best lastig, 

aangezien we allebei nog geen mobiel hadden en we alleen maar makelaars moesten 

bellen.Uiteindelijk werd het Bondi Beach, het mooiste strand van Sydney! De 

huurprijzen zijn daar wel wat duurder, maar het was het zeker waard. Het heeft ons 

ongeveer 2 weken gekost om een mooi appartement te vinden.  

 Twee weken nadat ik was aangekomen begon het semester aan de University 

of New South Wales. In de eerste week waren er drie introductiedagen om alle andere 

uitwisselingsstudenten te ontmoeten. Ook werden we rondgeleid op de campus. Dat 

was ook wel nodig, want het is daar ontzettend groot. Alle faculteiten zitten op één 

terrein, samen met alle restaurants, cafés, bibliotheken, theaters, gymzalen etc. Door 

deze introductie leer je al snel mensen kennen. Sydney is een hele grote, misschien 

ook wel een anonieme stad, dus het is handig om via de universiteit een sociaal 

netwerk op te bouwen. In de twee weken voordat de studie begon, heb ik zoveel 

mogelijk van de stad gezien en ben ik vooral veel op het strand geweest. Uit 

Nederland ging ik weg met storm en regen en in Sydney scheen de zon en was het 

gemiddeld 28 graden! Het interessante aan de stad Sydney is dat er ongelofelijk veel 



culturen samenleven. Je ziet vooral veel Aziatische mensen (waarvan de meeste in 

Australië geboren zijn), maar ook veel Engelsen, Ieren, Italianen, eigenlijk van alles 

wat. Om deze reden vallen de cultuurverschillen met Nederland wel mee. Het 

typische van de mensen die in Sydney wonen is dat ze veel en hard werken en alles zo 

efficiënt mogelijk willen inplannen (joggen of yoga in de lunchpauze). Verder zijn de 

mensen heel erg vriendelijk en erg geïnteresseerd in buitenlandse mensen. Een heel 

opvallend verschil met Nederland is dat Australiërs echt buiten leven. Eten, drinken, 

feestjes, alles is buiten zolang de zon schijnt (en die schijnt veel!).  

 Aan de UNSW heb ik mijn keuzevakken gevolgd. Drie vakken die aansluiten 

op mijn studie psychologie en daarnaast nog een ander keuzevak. Er is heel veel 

aanbod van vakken aan deze universiteit, het was zelfs moeilijk om een keuze te 

maken! Er zijn colleges en werkgroepen en van tevoren krijg je een schema met wat 

je moet doen voor welk vak. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en dat merk je 

ook wel in de aantallen opdrachten die ingeleverd moeten worden. Elke week wel een 

opdracht, paper of een presentatie! Toch is de sfeer wel heel relaxed, er is veel contact 

tussen studenten en docenten en je werkt veel in groepen. Het karakter van de 

universiteit is wel wat schoolser dan ik gewend ben op de UvA, maar ook daar wen je 

snel aan. De mensen van het Bureau Internationalisering hielpen echt met van alles  

en organiseerden ook tijdens het semester leuke uitstapjes voor de 

uitwisselingsstudenten, zoals walvissen kijken en national parks bezoeken. Aangezien 

ik de keuzeruimte van mijn tweede jaar heb gebruikt voor mijn vakken in Australië, 

heb ik een half jaar studievertraging opgelopen. Maar dat zal voor iedereen anders 

zijn, in mijn derde en vierde jaar (klinische psychologie) is er namelijk (bijna) geen 

ruimte voor keuzevakken. De erkenning van de studiepunten gaat makkelijk als je 

weer terug bent in Nederland. Handig is het dan om de beschrijvingen van de vakken 

die je hebt gevolgd mee te nemen om hier te kunnen laten zien. Het “transcript” van 

de uitwisselingsuniversiteit wordt naar de UvA opgestuurd.  

 Wat betreft kosten: studeren in het buitenland is duurder dan studeren in 

Nederland. Vooral omdat je in je vrije tijd alleen maar dingen wilt bekijken en overal 

naar toe wilt om zoveel mogelijk te kunnen zien. Daarnaast ga je ook vaak uit, zeker 

in een stad als Sydney. Ook de huurprijzen liggen misschien net iets hoger, maar dat 

ligt maar net aan waar je gaat wonen. Belangrijk is om in ieder geval genoeg te sparen 

voordat je vertrekt, want daar wil je niet zonder geld zitten! Qua eten en drinken is 

Australië wel een stuk goedkoper dan Nederland en ook de kleding is betaalbaar. Op 



openbaar vervoer krijg je studentenkorting en kun je ook niet echt op bezuinigen, 

want je moet in Sydney wel alles met de bus of metro doen.  

 Mijn advies voor uitwisselingsstudenten in de toekomst is: “Just do it, you’ll 

have the time of your life!” Begin op tijd met alle papieren en administratie, zodat je 

dat daar niet meer hoeft te regelen. En probeer minstens twee weken voordat het 

semester begint al op de plaats van bestemming te zijn, om een huis te regelen en een 

beetje gewend te raken aan de manier van leven. Wonen op de campus is geen 

aanrader (ver weg van alles), het beste is om zelf iets te zoeken. Er is op de 

universiteit ook een “housing office” waar allemaal advertenties hangen voor 

huisgenoten en anders is het makkelijk te regelen via de makelaar.  
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