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Het begon al op de middelbare school, de wens om ooit een periode in de Verenigde Staten te 

studeren. Nadat ik mijn familie in Californië had bezocht was ik verkocht: in dit land zou ik best 

kunnen leven! Enkele jaren gingen voorbij voordat ik het plan werkelijk begon uit te voeren. 

Voorbereidingen treffen voor een half jaar naar het buitenland vergt tijd. Ik begon al vroeg met mijzelf 

te laten informeren (ongeveer een jaar voor het werkelijke vertrek). Ik vertelde mijn wensen: het 

ervaren van ‘the true American college life’. De buitenland coördinator van psychologie raadde mij 

aan om informatie op te zoeken omtrent het uitwisselingsprogramma dat ISEP (International Student 

Exchange Program) biedt. ISEP is voornamelijk gericht op het laten kennis maken met de 

Amerikaanse cultuur en het Amerikaanse studentenleven. Exact datgene waar ik naar opzoek was. 

 

Nadat ik gekozen had om op uitwisseling te gaan met ISEP begonnen de werkelijke voorbereidingen. 

Een groot dossier vol met motivatie brieven, aanbevelingsbrieven en studieplannen moest worden 

ingeleverd. Maar naast dit dossier komen er nog allerlei andere zaken om de hoek kijken; het afleggen 

van de TOEFL-test (Test of English as Foreign Language), visum aanvraag, fondswerving, 

verzekeringen afsluiten, onderverhuur van mijn kamer in Amsterdam, en natuurlijk niet te vergeten: 

het organiseren van afscheidsfeestjes en borrels. Ik denk dat het me in totaal ruim een half jaar 

voorbereiding heeft gekost om alles rond te krijgen. Maar ik kan zeggen dat het zeker de moeite waard 

is geweest. 

 

En dan op 6 januari was het zover; vertrek naar de Verenigde Staten. Mijn reis ging die dag naar 

Nashville. Op het vliegveld van Nashville werd ik opgehaald door de buitenland coördinator van 

Middle Tennessee State University (MTSU). Aan MTSU studeren 25 000 studenten en is daarmee de 

grootste van de staat. De universiteit is bekend voor majors in music en de recording industry. Dit 

muzikale karakter droeg bij aan de sfeer op campus: overal waren mensen bezig met muziek maken, 

en het was zeker geen straf om hiernaar te luisteren aangezien heel veel studenten over een goede 

dosis talent beschikten.  

 

Over huisvesting heb ik me nooit zorgen hoeven maken. Wanneer je op uitwisseling gaat met ISEP 

betekent dit dat je een kamer in een van de residence halls krijgt toegewezen. De kamer was prima 

onderhouden. Het was in het begin zeker even wennen om niet alleen de badkamer te delen maar zelfs 



ook je slaapkamer. Tenslotte is dat een van de typerende American college life aspecten: een 

roommate! Mijn roommate en ik konden het goed vinden. Een slaapkamer delen met iemand betekend 

toch wel wat aanpassingen. Tenslotte ga je nou eenmaal niet op exact dezelfde tijd naar bed en sta je 

niet op dezelfde tijd op. Maar het werkte tussen ons prima.   

 

Wonen op de campus heeft ontzettend meegeholpen met het ontmoeten van nieuwe vrienden. 

Verschillenden van mijn Amerikaanse vrienden hebben meerdere malen uitgeroepen dat ik meer 

mensen kende op de campus dan zij zelf, terwijl zij er al sinds vier jaar studeerden. Wanneer je veel 

mensen kent geeft je dat ook een thuisgevoel. Vanaf het moment dat ik aankwam heb ik het fantastisch 

naar mijn zin gehad. Ik verbaasde mijzelf over hoe snel de contactenlijst in mijn Amerikaanse mobiel 

groeide. Het leven op de campus beviel me heel erg goed. Voornamelijk omdat er altijd gezelligheid te 

vinden was. De meeste studenten wonen echter off-campus, wat ik overigens kan begrijpen. Voor een 

half jaar tot een jaar is het prima toeven in een residence hall op de campus. Maar aan de andere kant 

zit je gebonden aan veel regels en betaal je in verhouding behoorlijk veel voor een gedeelde kamer.  

 

MTSU is gelegen in het plaatsje Murfreesboro. Normaal gesproken ben ik meer een type die zich het 

beste voelt in een grote stad. Maar ondanks het feit dat Murfreesboro een vrij kleine plaats is heb ik 

hier een fantastische tijd gehad. Iedere avond was er wel weer iets te doen. Er was werkelijk waar 

‘never a dull moment’. De weekenden waren gevuld met feestjes, gezellige hangouts, barbeques, noem 

maar op. Het beruchte spel Beerpong heb ik dan ook al in een van mijn eerste weken in Tennessee 

geleerd. Ik denk dat het feit dat je leeft in een vrij kleine gemeenschap er ook aan bij heeft gedragen 

dat je hele diepe vriendschappen maakt in een vrij korte tijd.  

 

De Amerikanen in Tennessee staan bekend om hun gastvrijheid en vriendelijk. Dat is iets dat ik ten 

zeerste heb ervaren. Ze zullen je werkelijk met alles helpen. Daarnaast ben ik ook meerdere malen te 

gast geweest bij families van vrienden. De meest uitgebreide feestmalen zijn er voor mij klaargemaakt. 

En bij het afscheid werd er heel hard geroepen dat ik zeker nog een keer terug moest komen. 

Bovendien ben ik op talloze verjaardagen geweest waar ik de jarige niet eens kenden. Maar de 

gastheer/vrouw was als een kind zo blij dat ik er was en uiteraard: kom vooral nog eens terug was de 

afscheidszin. 

 

De grootste cultuurverschillen tussen Nederland en Amerika heb ik denk ik ervaren op de momenten 

dat ik te gast was bij de ouders van mijn vrienden. In Tennessee zijn de mensen behoorlijk wat 

conservatiever dan in Nederland. Naast dat ik veel geleerd heb over de Amerikaanse cultuur heb ik 

ook allerlei andere culturen leren kennen. Zo ging ik ook veel om met internationale studenten uit 

Zuid-Amerika. Het is grappig om te merken dat je een hele grote connectie voelt met de andere 

uitwisselingsstudenen afkomstig vanuit West Europa. Hoewel ik mijzelf eerst altijd totaal anders 



voelde dan Fransozen of Spanjaarden is dit in Amerika veranderd. Ik ontdekte dat we eigenlijk heel 

erg hetzelfde zijn, zeker wanneer ik het vergeleek met de Amerikanen. Om dit wat beter te beschrijven 

deze cultuur verschillen tussen de Verenigde Staten en West Europa: wij leven ons leven veel 

liberaler, ik verbaasde me over de zeer gebrekkige wereld kennis dat de Amerikanen erop nahouden. 

Ik kan ze dit niet kwalijk nemen als je beseft dat al het nieuws compleet gefocust is op Amerika. 

Nieuws van buiten de Verenigde Staten bereikt de bevolking niet. Het enige dat ze te horen krijgen is 

‘our troops are doing a great job in Iraq and Afghanistan’. Daarentegen waren de Amerikanen 

verbaasd hoeveel wereldkennis wij hebben.  

 

Een ander groot cultuurverschil heeft te doen met de eetgewoontes. Het is ongelofelijk om te zien hoe 

ze alles frituren, pizza wordt elke dag naar binnen gewerkt, en elk moment van de dag kan 

aangegrepen worden om even wat te eten of te snacken. Zo was er vlakbij de campus een donut tentje 

dat 24 uur per dag open is. Ik merkte ook aan mijn roommate dat veel Amerikanen gaan eten wanneer 

ze niks te doen hebben. Zodra ze verveeld waren gingen ze maar even naar donut country, taco bell of 

Mac Donalds. Iets wat wij in Nederland toch niet echt gewend zijn. Ik moet toegeven dat het toch wel 

handig is dat de supermakt 24/7 open is; geen zorgen meer over boodschappen doen voordat de winkel 

sluit!  

 

Aan MTSU heb ik vier vakken gevolgd, waarvan drie zullen meetellen als keuzevakken en één zal als 

bachelorvak worden meegeteld. De manier van college geven aan MTSU verschilt sterk van hoe wij 

het gewend zijn aan de UvA. Zo ligt bij de meeste universiteiten in de VS de nadruk op interactie. Je 

wordt aangemoedigd, en krijgt zelfs extra credit, als je discussiepunten opbrengt gedurende colleges. 

Colleges met behulp van powerpoint slides worden in een lagere mate gegeven. Ik heb ontzettend veel 

papers moeten schrijven, presentaties moeten houden en allerlei andere opdrachten.  Ik was hier blij 

mee want dit heeft mijn Engelse schrijfvaardigheid naar een veel hoger niveau getild. 

Twee van mijn vakken werden ‘experiental learning’genoemd. Wat inhoud dat je een aantal uren aan 

praktijk ervaring besteed. Zo heb ik voor het vak Leadership Theories and Practices moeten 

participeren in een vrijwillergsproject en heb ik een leider moeten interviewen. Voor het vak Women 

and Leadership heb ik meegeholpen een sociale support groep op te zetten en hebben we een benefiet 

concert georganiseerd. Het is heel erg interessant om deze manier van onderwijs mee te maken. Ik had 

namelijk altijd het gevoel dat ik aan de UvA nooit met het praktijkleven te maken had. Aan de andere 

kant moet ik wel zeggen dat ik bij bepaalde vakken aan MTSU het gevoel had dat het 

wetenschappelijk niveau ver te zoeken was. Zoals bij het vak Women in the Media. De docente die dit 

vak leidde was behoorlijk subjectief en ten zeerste overtuigd van haar eigen mening. Hier had ik wel 

eens moeite mee. Ik besefte dat zo een manier van college geven op de UvA nooit was toegestaan. Dat 

deed me realiseren dat de UvA een zeer goed onderwijs niveau hanteert. Ik heb denk ik daardoor ook 

geen problemen ondervonden om alle vier de vakken te halen.  



 

Een half jaar studeren in het buitenland kost veel geld. Met het visum dat ik had mocht ik niet werken 

in de Verenigde Staten. Ik betaalde per maand €700 voor huisvesting en een mealplan te gebruiken in 

de restaurants op de campus. Dat maakte in totaal al een bedrag van €3500 euro. Aangezien het eten 

op de campus niet altijd even goed was heb ik regelmatig buiten de campus gegeten met vrienden. 

Daarnaast zijn er allerlei dingen die je moet aanschaffen bij aankomst: bedlinnen, kussen, 

kantoorartikelen, en toiletartikelen. Gedurende het semester heb ik verschillende stedentrips gemaakt, 

zo heb ik Memphis, Atlanta, Chattanooga, Lynchburg, en New York City bezocht. Nu het semester is 

afgelopen heb ik de kans aangegrepen om rond te reizen in de Verenigde Staten. Op het moment zit ik 

in de Amtrak Train van Chicago naar San Francisco. In totaal zal deze treinreis 56 uur duren. Het is 

een onvergetelijke ervaring. Deze ervaring kost geld, maar het is het zeker waar. Dus voor de 

toekomstige studenten: spaar veel geld, probeer financiële steun te zoeken, want ik beloof je; het wordt 

de beste tijd van je leven.   

 

Ik denk dat het goed is dat ik gewacht heb totdat ik 21 jaar was om op uitwisseling te gaan naar de 

Verenigde Staten. Helemaal alleen naar de andere kant van de oceaan vereist toch een aantal sociale 

vaardigheden. Tenslotte hanteert de Verenigde Staten zeer trouw de ‘legal drinking age’ en als student 

wil je op zijn tijd toch wel eens een bar bezoeken! 

 

Als ik in Nederland was gebleven had ik mijn bachelor diploma in januari kunnen halen. Ik heb nou 

één semester vertraging opgelopen door op uitwisseling te gaan. Maar ik kan alleen maar zeggen dat ik 

het zo weer zou doen en de volgende keer het liefst voor een heel jaar. Voor ik het wist was het 

semester namelijk voorbij. Dat is ook een van de dingen die ik toekomstige uitwisselingsstudenten wil 

meegeven; als je de kans hebt, probeer voor een heel studiejaar te gaan. Ten eerste omdat één semester 

voorbij is voordat je het weet, maar ook omdat de ervaring compleet wordt gemaakt door de opening 

en de sluiting van het studiejaar mee te maken. Doordat ik in het voorjaarssemester in Amerika zat heb 

ik niet de meest beruchte feestdagen, Halloween, Thanksgiving, Christmas, meegemaakt. Bovendien 

heb ik ook het American Football seizoen gemist, aangezien dit zich afspeelt in het eerste semester. 

 

Een half jaar student aan MTSU was onvergetelijk. Ik heb in slechts een paar maanden tijd een hele 

grote persoonlijke ontwikkeling meegemaakt. Niet alleen heb ik heel veel geleerd over andere 

culturen, ook over je eigen cultuur en over jezelf leer je ontzettend veel. Je maakt een grote stap veder 

in de richting van zelfstandigheid.  

Het afscheid nemen van mijn nieuwe vrienden viel me erg zwaar. Maar met behulp van de moderne 

technologie wordt het veel makkelijker gemaakt contact te behouden. America, het land waar big nog 

steeds beautiful is en waar je never a dull moment zult beleven!  

 



 

 


