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(Marieke, Universiteit van Utrecht): 

Ik heb een geweldige tijd gehad in Berkeley!! Het heeft zeker voldaan aan mijn verwachtigingen, misschien was het zelfs nog wel beter. 

De cursus vond ik erg interessant. Het is vrij basic allemaal, maar daardoor goed te begrijpen. Bovendien is de professor echt top.  

Het I-House was ook de perfecte plek om te wonen, vooral omdat bijna iedereen daar woont en het dus super gezellig is. Mijn kamer was 

prima....ben blij dat ik een single room heb genomen, zodat ik toch nog af en toe even een plekje had voor mezelf. En het eten...tja daar wen 

je ook wel aan en anders had je gewoon een goede reden om maar weer eens een restaurantje in Berkeley of SF uit te proberen. Zou I-

House in ieder geval zeker aanraden. 

Bij binnenkomst in Amerika heb ik gewoon tegen de douane verteld dat ik ging reizen en vrienden bezoeken. Dat vond die man prima en 

raadde mij aan om zeker naar San Diego te gaan. Hij maakte zelfs een grapje dat ik korting zou krijgen als ik daar zijn naam noemde. Niets 

geen problemen dus.  

Heel erg bedankt voor alles dat door LUC geregeld is. Dat kon echt niet beter!!  

Ik zie het certificaat wel verschijnen. 

(Kyra, Radboud Universiteit): 

Inmiddels ben ik alweer twee weken thuis, gek dat de zomer zo snel voorbij is gegaan. In Berkeley volgde in de cursus 'Introduction to 

Managerial Accounting'. Deze cursus heeft bij gebracht wat ik er van had verwacht. Dit kwam mede door de uitgebreide cursus 



beschrijving die ik had doorgenomen voor de inschrijving. Wat ik het meest opvallende vond in Berkeley is het aantal lesuren (veel meer 

dan in Nederland) en de intensiteit van het inleveren van opdrachten. Qua niveau was de cursus zeker niet hoger dan het niveau in 

Nederland. Het viel mij op dat voornamelijk Berkeley studenten deze cursus volgde, wat ik juist wel leuk vond omdat je dan ook in contact 

komt met de Amerikaanse studenten (die je niet snel tegenkomt in I-house).  

Daarnaast ben ik ook blij met de keuze voor het volgen van een vak. De summer session is slechts zes weken en gedurende deze zes 

weken wilde ik vanalles zien en ondernemen in de Bay Area. De weekenden zaten dan ook vol met activiteiten naar onder andere San 

Fransisco, LA, San Diego, Monterey, Carmel etc. Daarnaast ontmoet je enorm veel internationale studenten en wordt er veel georganiseerd 

in I-House. Als ik twee vakken had gekozen zou ik qua studiedruk veel activiteiten die ik nu heb ondernomen moeten laten schieten. 

Daarnaast heeft het meerendeel van de Nederlandse studenten gekozen voor slechts een vak.  

In I-House deelde ik mijn Kamer met een studente uit Zuid- Korea. Omdat we qua achtergrond en studieritme erg veel van elkaar 

verschilde leverde dit soms wat onderlinge irritaties op. Daarnaast ben je nooit alleen als je een double-room kiest. De studenten die 

volgend jaar overwegen om naar Berkeley te gaan zou ik dan ook aanraden om te kiezen voor een single-room (als je je dit kan 

veroorloven gezien een double-room een stuk goedkoper is). Mijn voornaamste reden voor het kiezen voor een double-room was dat je 

dan meteen contact hebt met iemand. De sfeer in I-House is zo open en je ontmoet direct zoveel mensen dat je voor het contact geen 

double-room hoeft te kiezen.  

Tot slot heb ik geen problemen gehad bij de douane. Ik heb als reisdoel toerisme opgegeven en daarmee gingen ze akkoord. De informatie 

die gegeven was over de problematiek rondom de douane was voormij dan ook voldoende.  

Tot slot wilde ik u graag bedanken voor alle moeite. Ik heb een super zomer gehad die ik nooit zal vergeten.  

 

(Frauke, Universiteit van Gent): 

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor de hulp tijdens het inschrijven en voorbereiden van de summer school. Het is een prachtige 

ervaring geweest. Ik kan enkel positieve dingen vermelden. De cursus was ontzettend interessant, het samenleven in een double room 

was meer dan geslaagd, de regio is ongelooflijk mooi... Een echte aanrader dus! 

 

 

(Laura, KU Leuven): 

All good things come to an end indeed! Een summer school volgen in Berkeley zorgde voor wat ongetwijfeld een onvergetelijke zomer zal 

zijn!  

Ik had een single room en had daar helemaal geen klachten over. Integendeel, een klein akkefietje met een kapotte verwarming is zeer 

snel opgelost geweest.  

Wat tips betreft om jullie werking te kunnen verbeteren: ik kan er geen bedenken. Bij mij is alles vlot en probleemloos verlopen: de check-



in in ihouse, het verblijf, de lessen, … 

Hartelijk bedankt voor de hulp die je me geboden hebt, dankzij jullie is mijn zomer vlekkeloos verlopen.  

 

(Frederique, Universiteit van Utrecht): 

Mijn studie aan UC Berkeley was een geweldige tijd.  

Ten aanzien van de door u genoemde punten het volgende. Het eten van International House is me prima bevallen. Er waren altijd 

voldoende gezonde keuzes om te maken, dat vind ik erg belangrijk. Ook werd er gewerkt met verse producten. Af en toe was het wat koud, 

wat zout, wat zoutloos, wat droog, maar grotendeels is dat ook een kwestie van smaak. En daarover valt te twisten. Hoewel ik nog wel 10 

van de 60 maaltijden 'over' had toen ik vertrok, heb het eten zeker als positief ervaren.  

Mijn kamer (single premium room) was prima. Ook waren de douche/toilet voorzieningen erg goed. Enige wat hieraan wat mij betreft 

verandert zou mogen worden: iets schoner graag. Dat heb ik van meer mensen (zelf zat ik op verdieping 3) gehoord. Ook op andere 

verdiepingen werden er geregeld haren, lege doucheflessen en restjes tandpasta gevonden/gezien, die er voor enkele dagen bleven 

liggen/zitten. Een schoonmaker moet dat (ook) zien. Ik vermoed dat er iets te weinig schoonmaakpersoneel werkzaam was. Misschien 

komt dat ook doordat het de zomerperiode was.  

Graag wil ik u bedanken voor uw e-mails en het beantwoorden van mijn vragen.  

 

Ps. Hoewel Amerika binnen komen gewoon altijd een beetje een struggle is, is wat mij betreft het aantal e-mails/de informatie aangaande 

het visum/toeristenstatus etc. voldoende. Niets aan veranderen, zou ik zeggen. 

 

(Jelmer, Radboud Universiteit): 
Hartelijk dank voor je mail en de goede organisatie. Ik heb een fantastische tijd gehad in Berkeley en de combinatie van Californië, 
studeren, frat party's en de internationale community maakte het een unieke ervaring! Het verblijf in het international house was perfect 
geregeld. Ik ben dus zeer enthousiast en ik zal het iedereen aanraden om ook te doen. Dit jaar zal er via de international mobility office 
van de Radboud Universiteit wederom een promotiecollege worden gegeven waarin studenten met buitenland ervaring enthousiast hun 
verhaal doen. Uiteraard ben ik bereid om mijn verhaal te vertellen over Berkeley/luc programs! 
Ik begrijp dat het certificaat nog even op zich laat wachten, deze zie ik dan wel verschijnen. Nogmaals bedankt en succes met je 
organisatie!!  
 
 
 
 



 (Sandra, Amsterdam): 
Waar te beginnen.. Allereerst een geweldige ervaring op ieder front. De campus is niet alleen hartstikke mooi maar de universiteit en de 
mensen zijn geweldig om mee te mogen studeren. De docenten proberen echt een hele goede cursus neer te zetten en doen echt hun best 
om je niet alleen materie bij te brengen maar ook een ander inzicht te geven. Dit vind ik persoonlijk een groot verschil met hoe de 
universiteiten in NL cursussen benaderen (dit is natuurlijk een generalisatie, uitzonderingen zullen er altijd zijn).  
Verder heb ik beide cursussen goed afgerond. Twee cursussen volgen is veel. Het is te doen maar er is heel weinig tijd over voor andere 
dingen mits je uiteraard een goed cijfer wilt halen.  
Ik heb zelf een appartement gevonden in San Francisco omdat ik ook de stad San Francisco beter wilde leren kennen en het prima te doen 
is met de BART iedere dag naar Berkeley. Ik heb een appartement gevonden via Craigslist, een maand gehuurd van een frans meisje dat in 
SF woont maar op vakantie ging. Verder heb ik de eerste tien dagen via airbnb.com gedaan, waarbij ik een kamer huurde in de Mission 
district (hele gave buurt in SF). Voor mij was dit denk ik de beste manier om studie met ervaring te combineren. Ik wilde heel graag SF 
beter leren kennen en ik heb besloten om naar SF te gaan verhuizen na mijn master (dit idee speelde al langer aangezien ik een 
amerikaans paspoort heb). 
Overall is mijn ervaring dat het te combineren is om in SF te wonen en in Berkeley te studeren. Twee cursussen is nogmaals pittig maar 
een haalbare uitdaging. Berkeley is echt een verrijking en ik zou het iedereen aanraden. Je leert mensen kennen van over de hele wereld 
en je wordt geintroduceerd met een andere manier van doceren. Veel meer class participation en veel minder puur stof tot je nemen en 
herhalen. Er wordt verwacht dat je kritisch kijkt naar vraagstukken en niet zomaar iets aanneemt.  
Nogmaals bedankt voor het goed regelen van de inschrijving en alles. 
Mochten jullie nog vragen hebben dan beantwoord ik deze graag. 
 
 (Joppe, Universiteit van Amsterdam): 
Ik heb de studie als heel leuk en vooral heel leerzaam ervaren. De single room in I-house was goed. Ik zat op een hoek waardoor ik weinig 
overlast etc had. De lakens en bedden waren minder maar voor 6 weken prima te doen. Het eten in de mensa zal ik verder niks over 
zeggen haha. Nogmaals veel dank voor alle hulp en informatie en veel succes in de toekomst. 
 
(Floriaan, KU Leuven): 
Ik vond de lessen zeer boeiend. Volledig anders dan wat ik in Belgie gewoon ben, veel meer interactie en case studys.  
De bay area is me ten zeerste bevallen. Iedereen is er vriendelijk en heel veel mensen zijn zelf ook buitenlanders en staan dus open voor 
contact. Dit maakt het maken van vrienden heel gemakkelijk. 
Ik ben blij dat ik een single room ipv een double room heb genomen. Dit omdat ik dan rustig kon studeren wanneer ik wou of als ik na een 
nachtje stappen niemand lastig viel. Van andere studenten hoorde ik toch vaker dat hun nachtrust werd verstoord door hun kamergenoot. 
Bij het binnenkomen van de VS had ik geen problemen met het toeristenvisum, alles was perfect in orde! 
U zegt dat het lang kan duren maar ik zou dit toch zeker voor 1 oktober moeten hebben zodat ik dit kan inbrengen als vak in mijn 
universiteit in Leuven. Is dit mogelijk of kan het nog later worden? 

http://airbnb.com/


 
 
(Heloise, RU Groningen): 
Afgelopen woensdag ben ik teruggekomen uit San Francisco. Ik ben na de cursus nog 2 weken gaan reizen met mensen die ik in Ihouse 
heb leren kennen. Ik heb een fantastische tijd gehad in Berkeley. In session D zou ik eerst History of Information volgen, maar na de eerste 
les bleek ik dat toch niet te zijn wat ik wilde. Deze cursus heb ik toen ingewisseld voor Photography. Dat vond ik geweldig. Ik had een hele 
leuke lerares en we hadden een kleine klas, waardoor je je klasgenoten goed leerde kennen. In session D volgde ik Advertising America. 
Ook dit vak was geweldig. De lerares gaf ontzettend goede colleges, elk college zat ik op het puntje van mijn stoel. Ik had het tijdens 
session E wel erg druk, want had van 9 am tot 1 pm Photography en dan van 2.30 pm tot 5 pm Advertising America. Maar omdat ik beide 
vakken zo leuk vond was dat niet erg. Advertising America was eigenlijk wel te veel stof voor zo'n korte tijd, dat gaf de lerares zelf ook toe. 
Veel studenten lukte het niet om de dagelijks verplichte readings te lezen (mij ook niet).  
Het verblijf in Ihouse was erg plezierig. De kamer verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar de meubels zijn in goede staat en er 
past genoeg in. Verder zijn de badkamers groot en schoon en alle andere faciliteiten zijn ook prima. Het eten in de mensa vond ik goed, ik 
had mensen op internet er over horen klagen, maar slecht was het niet.  
Nu ben ik dus weer terug in Nederland, en begin ik morgen alweer met mijn master Corporate Communication aan de UvA (jammer dat ze 
deze master niet in Berkeley hebben). De transcript of record heeft voor mij geen haast, dus ik wacht hem rustig af. 
Bedankt voor alle goede zorgen! 
 
(Angela, VU Amsterdam): 

Ik heb een geweldige tijd gehad in berkeley. Daar waar ik bij het aanmelden nog twijfelde werd dat vanaf dag 1 in International House 

ruimschoots goed gemaakt. 

De course was goed te volgen en neit al te moelijk. De professor was inhoudelijk maar kon het grappen af en toe ook niet laten. De 

tweeeneenhalve uur aan college per dag vloog voorbij.  

Achteraf was ik blij dat ik een single room had. De dagen zijn lang en intensief dus even een plekje voor jezelf was zeer welkom. Wel was 

er geluidsoverlast op de gang en van ontzettend veel van buiten . De werkzaamheden van buiten waren aangegeven maar het was toch 

wel harder en intenser dan dat ik verwacht had. Elke morgen werd er stipt om 6 uur begonnen en alleen een dciht raam en oordopjes 

boden helaas geen uitkomst. 

Persoonlijk heb ik zonder problemen met een toeristenvisum naar de VS gereisd. Als mij de vraag werd gesteld wat ik kwam doen in de 

VS, heb ik zoals u in éém van de maild had aangegeven aangegeven dat ik toerist ben. Van anderen heb ik wel gehoord dat ze wat 

problemen hebben ondervonden, maar wat ik van de verhalen heb begrepen hadden ze aangegeven dat ze kwamen studeren. 

Ik heb voor mijn studie op korte termijn een transcript nodig dus deze zal ik zelf zo snel mogelijk aanvragen. 

Bij deze wil ik u ook nog hartelijk bedanken voor alle hulp. 

Ik wil u veel succes wensen bij uw verdere werkzaamheden. 

 



(Camiel, Roosevelt Academy) 

Ik heb een geweldige tijd in Amerika gehad. Alhoewel het inderdaad allemaal last-minute was, heb ik er zeer van genoten. De course 

beviel erg goed, ik heb een supergave inkijk gehad in het rechtssysteem van de Verenigde Staten m.b.t. immigranten en naturalisatie.  

Ik vond de uni een geweldige plaats. Er was heel erg veel te doen voor en door studenten. De campus vond ik indrukwekkend, vooral 

omdat de Roosevelt Academy klein is. De algemene atmosfeer daar was zeer studentikoos, iets wat me ook heel goed beviel. 

Ik ben achteraf heel erg blij dat ik voor de premium single room heb gekozen. Als het niet mistig was, kon ik over de baai uitkijken, met 

o.a. Alcatraz en de Golden Gate Bridge. Ik hoorde van andere studenten die ik goed had leren kennen dat het af en toe veel problemen met 

zich meebracht (twin rooms). Wat ik als suggestie zou willen aanvoeren, is het vermelden dat in de kamers er geen wastafel aanwezig is, 

iets wat me op sommige momenten wel gehinderd heeft. Voor de rest was alles prima geregeld, en over het eten in de mensa zal ik niet 

verder uitwijden, aangezien dit al een bekend probleem is. 

Ik wil u nogmaals heel erg bedanken, ook namens mijn vader, met het op (zeer) korte termijn regelen van deze reis. Ik zal u dan ook zeer 

zeker aan anderen aanbevelen mochten zij ook interesse hebben om een summer course te volgen aan UC Berkeley.  

 

(Florine,  UvA) 

Ik heb een fantastische tijd gehad in Berkeley! Ik heb wel een paar opmerkingen wat betreft de courses en I-House. 

Het was voor mij niet duidelijk geworden dat als je besloot om 1 course te volgen ipv 2, je daarmee geen fulltime student was in Berkeley 

en ook geen visum nodig had. Ik zou graag willen aanraden om dat duidelijk te vermelden, zeker omdat het ook heel erg veel geld (en 

moeite en problemen) scheelt om het visum te regelen.  

Dus voor toekomstige studenten zou ik aanraden om duidelijker de mogelijkheid van het volgen van 1 vak en geen visum of 2 vakken en 

wel een visum (+ kosten) te vertellen. 

Dan over I-House; het eten in de mensa vond ik echt prima, dus daar zal ik zeker niet over klagen! 

Waar ik wel wat over zou willen zeggen is de ontzettende geluidsoverlast die ik heb gehad in mijn kamer (453). Mijn kamer zat precies 

boven een vuilnis/container stortplaats en werd elke ochtend (ook in het weekend) hier om half 7 het vuilnis opgehaald. Dit veroorzaakte 

zo'n ernstig lawaai dat zelfs met de ramen dicht en hele goede oordoppen in, het echt niet mogelijk was om nog door te slapen. Dit 

probleem hadden alle kamers (3e, 4e, 5e, 6e, etc verdieping en dan de kamers 53, 54, 55) en heeft bij mij wel voor heel wat vermoeidheid 

gezorgd omdat ik geen enkele nacht door heb kunnen slapen. Misschien kan bij I-house worden bedongen dat studenten via LUC 

programs niet in die kamers hoeven te zitten of dat ze in ieder geval worden voorbereid op het feit dat ze heel veel geluidsoverlast gaan 

krijgen. 

Verder vond ik alles heel erg fijn en goed; helaas veel te kort de tijd in Californie, maar ik hoop er zeker snel terug te komen!  

 



(Thijs, VU Amsterdam, 4 Months International Diploma Program: Project Management ) 

Excuses voor de wat late reactie, was de laatste weken op een roadtrip door het westen van de Verenigde Staten en ben nu onderweg naar 

de oostkust, waar ik op 4 oktober terug vlieg vanuit New York. Ik probeer zo veel mogelijk te zien in deze laatste dagen! 

Laat ik beginnen met het vermelden dat ik een fantastische tijd hier in Berkeley heb gehad. Ik heb zo veel nieuwe vrienden gemaakt en 

heb vakantieadressen voor de komende twintig jaar. Mede door de leraren van het programma groeide de Project Management klas uit 

tot een hechte groep. Juist omdat wij een erg diverse groep hadden versplinterden wij niet in kleine groepjes. Ik zag dat bij andere 

programma's waar een land oververtegenwoordigd werd de landgenoten erg naar elkaar toe trokken. Zo was Portugees in plaats van 

Engels de voertaal bij de Marketing klas door de grote groep Brazilianen. 

Ik ben in mei begonnen met enkele dagen YMCA, niet echt een aanrader, en ben daarna doorverhuisd naar het International House. Hier 

heb ik een uitstekende tijd beleefd! Zolang je het niet erg vindt om de badkamers te delen met veel mensen en sommige avonden minder 

slaap te pakken omdat mensen plezier hebben op de gang, waar ik overigens vaak zat ook aan mee heb gedaan. Het is zo makkelijk om 

hier vrienden te maken, iedereen staat open voor elkaar en bijna iedereen is er om een leuke tijd met elkaar te beleven. Alleen het eten 

begint na een maand inderdaad wel een beetje te vervelen. 

Over het programma Project Management heb ik een beetje gemengde gevoelens. De vakken waarbij het meer om het menselijke aspect 

ging, zoals Human Factors en Business Negotiation, vond ik erg interessant en leerzaam. Vele andere vakken, zoals Project Economic 

Analysis en Project Risk Management, waren naar mijn mening echter te makkelijk. Omdat ik al een academische achtergrond had in de 

economische sector kan het zijn dat ik met deze ervaring iets minder nieuwe dingen heb geleerd dan mensen met een andere 

achtergrond. Ik vind echter dat als ze zulke strenge toelatingseisen stellen, academische achtergrond én werkervaring én hoog 

inschrijvingsgeld, dat ze de lat wel iets hoger mogen leggen. Ben helaas te weinig uitgedaagd door dit programma, wat er echter wel voor 

zorgde dat ik meer tijd had om 'leuke dingen' te doen met mijn nieuwe vrienden. 

 

(Ingrid,  RU Groningen) 

Ik heb inderdaad een fantastische zomer gehad, het was nog meer dan ik er van had verwacht. Business was inderdaad erg interessant, 

vooral omdat het Amerikaanse systeem toch wel iets anders is dan het Nederlandse (wat competatiever, je wordt wat meer gepusht om 

het uiterste uit jezelf te halen). 

Ik zat in de residence halls in een triple room. Daar geen klachten over, het was allemaal prima geregeld. Het eten wat wij hadden was ook 

niet zo erg (in tegenstelling van wat ik hoorde van studenten in het I-house).  

Ik wou jullie nog even bedanken voor alle hulp om dit voor elkaar te krijgen. Mochten er ooit personen zijn die ook een zomer in Berkeley 

overwegen, mag je ze gerust mijn emailadres geven. Vooral als ze uit Groningen komen, dan wil ik best met ze een kopje koffie drinken en 

uitleggen wat ze kunnen verwachten en waarom ze het het echt moeten doen! 

Verder dus geen klachten en als opmerking alleen dat het fantastisch was! 



(Bruno, Universiteit Gent) 

Algemeen kan ik stellen dat de studie in Berkeley zeer goed is verlopen, het was een schitterende ervaring. We zijn nu reeds meer dan  

een maand terug in België, maar toch gaat er geen dag voorbij zonder eens te denken aan deze zomer in de States. 

Zeer weinig problemen gehad in I-House, noch met de kamer, noch met de algemene gang van zaken in het huis. Het enige waar ik nu 

eventueel nog aan denk, is dat de lakens niet super proper waren toen we deze in het begin kregen. Wat wel nogal ergerlijk was, was dat 

ik - en blijkbaar was ik niet de enige - met mijn prepaid T-Mobile kaart bijna nergens in het gebouw bereik had. Maar het mobiele bereik is  

waarschijnlijk iets waar niet meteen iets aan gedaan kan worden. Voor de rest alles super vlot verlopen, zowel check-in als check-out. 

Het advies dat jullie gaven ivm de reis op een toeristenvisum was zeker voldoende. We waren perfect op de hoogte van wat ons te 

wachten stond, en waaraan we ons eventueel konden verwachten bij de douane of dergelijke. Inschrijven als part-time student ging 

zonder moeite, we waren zelfs vrijgesteld van vele formaliteiten bij de inschrijving. 

Misschien nog een kleine opmerking in verband met de maaltijden. Misschien is het mogelijk om het systeem wat flexibeler te maken wat  

aantal maaltijden betreft die je in het begin van de periode aanschaft. Het is zo dat velen onder ons - praktisch iedereen  

eigenlijk - maaltijden overhadden op het eind van de rit, door uitstapjes in het weekend bijvoorbeeld waarbij niet in het house wordt  

gegeten. Een oplossing zou kunnen zijn om in het begin bijvoorbeeld de helft van het aantal maaltijden dat nu het geval was op de kaart te  

laden, waarna de mogelijkheid wordt gegeven om opnieuw maaltijden aan te schaffen indien nodig. 

Tenslotte wil ik u nog bedanken voor alle moeite die u deed en voor de vele informatie en tips die u gaf om ons verblijf zo aangenaam  

mogelijk te maken.Het was een onvergetelijke ervaring die ik iedereen zal aanraden. 

 

(Julie, Universiteit Gent) 

Het spijt me dat ik nu pas reageer, door het drukke schema was ik dit een beetje uit het oog verloren. Door vandaag echter het diploma in 

de bus te krijgen, dacht ik eraan eerst en vooral jullie eens te bedanken voor de kans die jullie mij hebben gegeven.  

Het was een ongelofelijk ervaring en alles was heel erg goed geregeld. Zowel de cursus, het verblijf en de school zelf hebben mijn 

verwachtingen ver overtroffen en ik vind de hele ervaring een sterke aanrader voor iedereen die de mogelijkheid krijgt. De universiteit 

zelf is zo verschillend van hier thuis, maar het was echt de moeite om eens op een andere manier les te krijgen. Hoewel de kamers eerder 

klein zijn (wij verbleven in de international house), moet ik zeggen dat dit helemaal niet stoort. Na 6 weken moet ik concluderen dat wij 

daar enkel waren om te slapen. Studeren deden wij in de beschikbare bibliotheken. Ik vind ook dat de badkamers en toiletten heel proper 

waren en goed werden onderhouden door het beschikbare personeel! Ook het reizen verloop voor ons zeer vlot. We hebben nergens 

problemen ondervonden en konden heel comfortabel reizen. Zoals ik al zei.. alles was tot in de puntjes geregeld. 

Daarvoor wil ik jullie dus nogmaals bedanken, niet alleen voor de kans maar ook voor de moeite die jullie hierin steken. Het is een 

ervaring om nooit te vergeten en wat jullie doen voor Belgische en Nederlandse studenten is werkelijk uitzonderlijk.  



(Francis, Radboud Nijmegen) – uit verslag voor faculteitsblad Managementwetenschappen 

Nadat ik in februari 2012 mijn bachelordiploma behaald had, wilde ik in de enkele vrije maanden die resteerde tot mijn master, graag nog 

gaan reizen. Ook had ik mezelf al meerdere keren verdiept in de mogelijkheden om in het buitenland te studeren maar besloten om mijn 

keuzevakken toch te volgen in Nederland. Omdat het toch nog kriebelde om in het buitenland te gaan studeren, heb ik diverse opties met 

elkaar vergeleken. Via Nol Vermeulen kreeg ik de tip om een zogenaamde ‘summer course’ te volgen in Berkeley. Ik vond het interessant 

om naast het reizen ook met een ander doel op reis te gaan, om met een ander studieystyeem in aanmerking te komen. En een cursus in 

het buitenland zou uiteraard een mooie aanvulling op mijn CV vormen. Uiteindelijk heb ik met goede hulp van Nol Vermeulen ervoor 

gekozen om de 6 weken durende cursus ‘Consumer Behavior´ in Berkeley te studeren. 

Na mijn reis met een vriendin van New York naar San Francisco was het even wennen om weer te gaan studeren. Maar na aankomst in 

Berkeley was ik meteen ‘verkocht’; er hing een geweldige sfeer, waarschijnlijk ook omdat Berkeley een echte studentenstad is. Ik had 

gekozen om in het zogenaamde ‘International House’ te slapen, waar ik sliep en at, waardoor ik veel internationale studenten heb leren 

kennen. Mijn eerste indrukken waren dat de zomercurusssen inhoudelijk goed waren; de beste docenten werden ingezet en studenten 

vanuit heel Amerika – en de rest van de wereld- naar Berkeley waren gekomen om te studeren en daarnaast werden er ontzettend veel 

faciliteiten aangeboden waar je als UC Berkeley student gebruik van kon maken. Mijn verwachtingen zijn uitgekomen; aangezien de 

cursus maar 6 weken duurde, werd van je verwacht dat je interactief, gemotiveerd en gedisciplineerd de colleges volgden, waarbij 

participatie tijdens colleges een belangrijke rol speelden. Iedere week werd gevraagd om een opdracht uit te voeren, bv: een 

groepspresentatie houden of een individuele opdracht in te leveren, waardoor iedere student gedreven was om alle stof wekelijks te 

behandelen. Veel studenten waren trots op hun universiteit, wat te merken was aan de vele gadgets die ze aan hadden en bij zich droegen, 

van kleding tot pennen en drinkbekers. 

De cursus ‘consumer behavior’ heb ik gekozen omdat mijn interesses in dit vakgebied liggen (marketing, PR en communicatie) en ik nog 

niet zeker wist welke master(richting) ik wilde kiezen. De cursus bevatten elementen die in Nijmegen ook tot de stof behoorde, dus het 

was interessant om te vergelijken hoe deze stof werd behandeld in Berkeley. Ook heb ik veel nieuwe stof geleerd, waarbij het interessant 

was om hedendaagse merken/reclames te behandelen die populair zijn in de VS. Verder was het ook interessant om te zien en horen dat 

er veel aandacht werd besteed aan een goede balans tussen studeren, sporten en eten. 

Ik heb de cursus uiteindelijk behaald en ben zeer tevreden met deze keuze, heb veel andere internationale studenten leren kennen, mooie 

weekendtripjes in de omgeving gemaakt en ben een prachtige ervaring rijker! Ik ben ervan overtuigd dat mijn Berkeley-ervaring een 

verrijking is waar ik mijn verdere verloop van mijn studie en latere beroepspraktijk voordeel van heb. Mede dankzij deze ervaring heb ik 

gekozen om ‘Business Studies’ te gaan studeren in Amsterdam, omdat ik het leuk vind om wederom in aanmerking te komen met een 

andere stad, studiesysteem, docenten en internationale studenten. Ik raad iedere student aan om in het buitenland te studeren, mits hier 

de mogelijkheid voor is!  


