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University of
Deusto
• Bilbao, Baskenland, Spanje
• 2 campussen
• 12 000 studenten
• Onderwijs in het Spaans, Engels
en Baskisch

Voor vertrek….

Een buitenlandse ervaring heeft mij persoonlijk altijd al aangesproken. Zeg nu eerlijk,
nieuwe internationale mensen leren kennen, nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe plekken
ontdekken, dat klinkt toch super? Uiteraard vraagt zo een beslissing veel voorbereiding en
een flinke dosis commitment. Zo was het regelen van al het papierwerk, de verblijfplaats en
de vakken niet altijd even gemakkelijk. Ik kan je wel verzekeren dat het allemaal waard is.
De Zuiderse “pura vida” heeft mij altijd al aangetrokken, mijn keuze beperkte zich dus al
snel tot Portugal of Spanje. Mijn uiteindelijke keuze voor Bilbao kwam vooral doordat ik hier
een goede keuze had voor het onderwerp van mijn master thesis. Dit vond ik belangrijk. Je
moet uiteindelijk 5 maanden werken aan dit onderwerp en dat zag ik mijzelf niet doen als ik
het onderwerp niet interessant genoeg vond.

Mijn verblijf….
De eerste keer dat ik aankwam op de campus van de universiteit had ik al direct door dat dit
een unieke ervaring zou worden. De gebouwen van de universiteit waren zeer groot en heel
chique. Ook de ontvangst van de Erasmus studenten was een zeer plechtige en traditionele
gebeurtenis in een zaal versierd met gouden beelden. Achteraf gezien was dit niet zo
verwonderend, daar de universiteit een privé universiteit is en de lokale studenten hier vele
duizenden euro’s betalen om te mogen studeren. Mijn Erasmusprogramma op de universiteit
bestond uit mijn master thesis en één extra vak. Om dit te doen had ik een speciale werkplek
gekregen op de campus, waar ook alle doctoraatsstudenten werken en andere studenten die
mee helpen aan het onderzoek. Dit zorgde ervoor dat ik een goede ruimte had om gefocust te
werken, iets wat je niet op elke universiteit zou krijgen.
Uiteraard was er ook veel te doen buiten de universiteit. De hele stad draait vooral rond één
ding en dat is voetbal! Telkens er een wedstrijd gespeeld werd door de lokale voetbalploeg
stond de hele stad op stelten, een unieke ervaring. Ook buiten het voetbal was er altijd wel
een reden om iets te gaan drinken of om te vieren. De “pura vida” mag je hier zeer letterlijk
nemen. De stad had buiten het rijke uitgaansleven ook veel andere dingen te bieden. Zo ben
je op een 3-tal kilometer wandelen van het centrum direct in de natuur en de heuvels. Ook zijn
er vele leuke culturele musea te zien zoals onder andere het Guggenheim museum. Er is
letterlijk voor iedereen wat wils in Bilbao!

Bij terugkeer….
Jammer genoeg ben ik, door de coronavirus pandemie, al na twee maanden
en half terug naar huis moeten vertrekken. Dit vroegere vertrek was niet
gemakkelijk, een onbekende situatie in een onbekende omgeving kan soms
voor veel stress zorgen. Toch heb ik het gevoel dat ik veel bijgeleerd heb en
dat deze ervaring ook een positieve invloed heeft gehad op mij. Ik ben ervan
overtuigd dat je uit moeilijke ervaringen altijd sterker uitkomt. Uiteindelijk was
de hele ervaring fantastisch en liet het mij achter met een honger naar meer.
Ook op professioneel vlak ben ik overtuigd van de positieve aspecten van
mijn Erasmus ervaring. Zo is mijn Engels, zowel qua spreken als schrijven
enorm verbeterd en heb ik bepaalde contacten gelegd met bedrijven waarvan
ik anders nooit van gehoord zou hebben.

De beste quote voor Erasmus is eigenlijk al bedacht
door Nike: Just do it!

