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Get experienced!
Did you take a gap year, or not? Did you follow the pre-academic programme or not? 
Are you starting your dream study, or do you have no idea what you’re starting?
Whatever you did to prepare for your studies, nothing gives you as much experi-
ence as real life. Today is the first day of the rest of your life. Scary? A bit. Exciting? 
Definitely.
So lots of tips from experts in this Erasmus Magazine special. About where the cof-
fee is cheap and the beer is free. And whether you should or shouldn’t attend all the 
lectures and tutorials to survive your first year at EUR. Facts that you won’t find in a 
brochure or from a marketer are all here in this Erasmus Magazine, the independent  
magazine of the EUR.
Are you more experienced after reading this Erasmus Magazine? Absolutely! Will 
EM help you through your studies? Undoubtedly!
So keep reading EM: online on our website and social media channels and on paper 
in our fantastic monthly magazine. And share your experiences with us

Wieneke Gunneweg, 
Editor-in-chief Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl

Word ervaren!
Nam je een tussenjaar, of niet? Volgde je het pre-academic program, of niet? Ga je je 
droomstudie doen, of heb je geen idee waar je aan begint?
Wat je ook gedaan hebt om je voor te bereiden op je studie, niks geeft je zoveel 
ervaring als het echt doen. Vandaag is het begin van de rest van je leven. Eng? Een 
beetje. Spannend? Zeker.
Daarom veel tips van ervaringsdeskundigen in deze Erasmus Magazine special. 
Over waar de koffie goedkoop, en het bier gratis is. En of je nu wel of niet alle colle-
ges moet volgen, om je eerste jaar aan de EUR te overleven. Feiten die geen folder of 
marketeer je geeft, die vind je hier in Erasmus Magazine, het onafhankelijke journa-
listieke magazine van de EUR.
Ben je meer ervaren na het lezen van deze Erasmus Magazine? Ja, absoluut! Helpt 
EM je de studie door? Dat sowieso!
Dus blijf EM lezen: online op onze website en socialmediakanalen 
en op papier in ons prachtige, maandelijkse magazine. 
En deel ook jouw ervaringen met ons! 

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Begin meteen met netwerken
Laurens Scholten (25) studeert Psychologie

“Stap zo snel mogelijk af op mensen binnen je stu-
die. Maak gewoon eens gezellig een praatje met 
hen in je onderwijsgroep of sluit je aan bij een stu-
dievereniging. Omdat het je studiegenoten zijn, 
hebben jullie grotendeels belangstelling voor de-
zelfde onderwerpen. Het maakt je studie een stuk 
gezelliger en het kan in je professionele carrière 
goed van pas komen als je een netwerk hebt met 
mensen binnen je specialisatiegebied. Probeer ook 
buiten je studie om nieuwe vrienden te maken. 
Ook dat vergroot je netwerk.” 

Start networking straightaway
Laurens Scholten (25) studies Psychology

“Approach your fellow students in your study pro-
gramme as soon as possible and socialise with 
them in your tutorial group or join a student asso-
ciation. Since they’re your fellow students, you’ll 
have the same interests for the most part. It ma-
kes your study more enjoyable and it’ll be useful 
in your professional career later on if you have a 
network in your area of specialisation. Also try to 
make friends outside of your study programme. 
That’s a good way to expand your network as well.” 

Ervaren studenten geven tips
Experienced students give tips

tekst & fotografie/ text & photography GIORGIA CHIESA / MARTIJN SCHOOLENBERG  
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Met deze tips 
en trucs van er-
varen studenten 
voorkom je dat 
de overgang 
naar het studen-
tenleven een 
cultuurshock 
oplevert. Do’s 
en don’ts die je 
eerste jaar (ho-
pelijk) wat min-
der ingewikkeld 
te maken.

Neem de tijd om te beslissen wat je wil
Lovisa Salomonson (22) International Bachelor of 
Arts and Culture

”Wanneer je aan je studententijd begint, verandert 
er veel. Mijn tip is daarom om in het begin nog 
geen verplichtingen voor de lange termijn aan te 
gaan. Er valt zo veel te kiezen en wellicht kun je la-
ter iets kiezen wat beter bij je past. Stort je dus niet 
meteen op elke nieuwe activiteit of club en derge-
lijke, tenzij je iets gaat doen wat je altijd al leuk 
vond en waarvan je zeker weet dat je het graag wilt 
doen. Houd er rekening mee dat je interesses kun-
nen veranderen en ontwikkelen. Je wilt niet vast-
zitten aan iets waarvoor je je hebt aangemeld toen 
je net de campus op stapte.”

Take your time to decide what you want
Lovisa Salomonson (22) International Bachelor of 
Arts and Culture

“When you start your ‘student-life’ a lot of things 
change. For this reason, my tip is not to subscribe 
for any long-term commitment at the beginning. 
This is because there are so many things you can 
pick from and you can pick something that suits 
you better later on. Do not jump into a new activi-
ty, club or so right away, unless you apply for so-
mething you have always liked and you know you 
are into. Mind that your interests will change and 
develop and you don’t want to be stuck with some-
thing you signed in for the first time you stepped 
foot on campus.”



Verbreed je horizon
Yannis Muller (19) International Business 
Administration 

”Rotterdam is een stad vol verrassingen. Leer de 
stad zo goed mogelijk kennen. Doordat je steeds 
meer ontdekt, ga je je meer thuis voelen en heb je 
meer keus als je ergens een kop koffie wil drinken 
of uit eten wil gaan. Zelf heb ik mijn koptelefoon 
opgezet, ben ik op de fiets gesprongen en heb ik 
rondgefietst. Ik heb allerlei nieuwe routes gepro-
beerd. Vaak kwam ik een cool koffiezaakje tegen 
dat ik nog niet kende, zoals Hopper of de Fenix 
Food Factory. Of ik ontdekte nieuwe straten, zoals 
in de wijk Charlois, die door de unieke sfeer wel 
een wereld op zich lijkt. In mijn eerste jaar pro-
beerde ik studenten uit het tweede en derde jaar te 
leren kennen, want dat is volgens mij ook een goe-
de manier om je horizon te verbreden. Ze kunnen 
je het een en ander laten zien en je laten kennisma-
ken met de stad en het studentenleven.”

Broaden your horizons
Yannis Muller (19) International Business Admi-
nistration 

“Rotterdam is a city full of surprises. Get to know 
the city as much as you can. By discovering more 
and more you will not only feel at home, but also 
you will have more options when you want to grab 
a coffee or eat out. Personally, I put my headp-
hones on, hopped on my bike and cycled around 
trying new routes. Most of the times I bumped into 
a cool coffee place I didn’t know, such as Hopper 
or Fenix Food Factory. Or discovered new streets, 
for instance those in the neighborhood of Charlois 
where the atmosphere is so unique as if they were 
a world on their own. During my first year, I tried 
to befriend second and third years students, which 
I think is another great way to broaden your hori-
zons. They can show you around and introduce you 
to what is going on in the city and student-life.”

Concentreer je op je studie
Matthias de Heer (20) student Geschiedenis

“In het eerste jaar kun je beter geen extra-curricu-
laire activiteiten doen, zoals in een commissie bij 
een studentenvereniging. Blijf jezelf en trek je niet 
te veel aan van mensen die zeggen dat je van alles 
en nog wat moet doen. Concentreer je puur op je 
studie. Je kunt ook in het tweede en derde jaar aan 
zulke activiteiten meedoen. Het duurt even voor-
dat je je weg vindt. Je weet bijvoorbeeld nog niet 
goed hoe lang je over alles doet. Je zit thuis ook 
langer aan de studie dan op de middelbare school. 
Met extra bezigheden is het gevaar dat je te weinig 
tijd aan de studie besteedt.”

Concentrate on your study
Matthias de Heer (20) History student

“During your first year it’s better if you don’t parti-
cipate in extracurricular activities such as joining a 
student association committee. Be yourself; don’t 
pay too much attention to people telling you that 
you should be taking part in all kinds of activities. 
Concentrate on your study and nothing else - you 
can do extracurricular activities in your second 
and third year. It will also take some time to get 
your bearings. For example, you don’t know how 
long it will take you to do things. You’ll spend more 
time studying at home than you did in secondary 
school. By taking on extra activities you run the 
risk of not spending enough time on your studies.”

Tips and tricks 
from senior and 
more 
experienced 
students will 
make starting 
student life less 
of a cultural 
shock. Do’s and 
don’ts that will 
make a 
freshman’s life 
(hopefully) less 
complicated.

Experienced students give tips
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Ga altijd naar werkgroepen
Valerie Le Loux (21) masterstudent Commercial 
and Company Law

“Ga altijd naar de werkgroepen. Dan hoef je nau-
welijks meer te studeren voor tentamens. Tijdens 
de werkgroepen is er veel interactie. Bij mijn stu-
die verwacht de docent bijvoorbeeld dat je vragen 
voorbereidt. Als je geen vragen stelt, verwacht de 
docent dat je antwoord kunt geven op de vragen 
van andere studenten. Dat stimuleert je om hard 
te werken, want je wilt geen modderfiguur slaan. 
Hoorcolleges kan ik niet aanbevelen. Het is heel 
lastig om je drie uur lang te concentreren en soms 
leest een docent enkel de slides van de powerpoint 
voor. Neem daarnaast ook de tijd voor jezelf. Als je 
de studie even zat bent, kun je best een weekendje 
weggaan. Dat haal je later wel in.”

Always attend your tutorials
Valerie Le Loux (21) master’s student in Commer-
cial and Company Law

“Always attend your tutorials. That way you’ll hard-
ly need to study for exams. There’s a lot of interac-
tion in the tutorials. In my study for example, the 
lecturer expects you to prepare questions. If you 
don’t ask any questions the lecturer expects you to 
be able to answer the questions of other students. 
That motivates you to work hard because you don’t 
want to look like a fool. I can’t recommend lectures 
though. It’s very difficult to concentrate for three 
hours and sometimes the lecturer only reads the 
Powerpoint slides out loud. Also, make time for 
yourself. If you’re tired of studying, go away for 
the weekend and take a break. You can make up 
the time later.”

Ga fitnessen
Thom Brauwers (22) masterstudent Supply Chain 
Management

“Beginnende studenten moeten echt fitnessen bij 
Erasmus Sport. Dat is heel goedkoop en het vormt 
een goede motivatie om naar college te gaan. Je 
bent dan toch op de campus. Ook is het fijner als je 
samen studeert. Dan deel je het leed. Je kunt dan 
ook allebei een samenvatting van de stof maken en 
die vergelijken. Als je vriend bovendien doorgaat 
met studeren tot zes uur ben je zelf ook geneigd 
om te blijven. Uit solidariteit, maar ook omdat je 
niet voor hem wilt onderdoen.” 

Start fitness training
Thom Brauwers (22) master’s student in Supply 
Chain Management

“New students should really do fitness training at 
Erasmus Sport. It’s inexpensive and it motivates 
you to go to your lectures since you’re already on 
campus. It’s also more enjoyable to study together. 
You share the burden that way. Both of you can 
make a summary of the study material and compa-
re notes. If your study partner decides to study un-
til six o’clock then you’re also more likely to stay. 
Maybe you do this out of solidarity or maybe you 
just want to keep up with your study partner.” ↙

Zo word 
je geen 

faalsjaars
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Want zo noemen we dat hier: op een universiteit heb je 
geen les maar college. Vergeet de woorden school, les of 
klas. Die willen we nooit meer van je horen. We spreken 

hier niet van een klaslokaal, maar van een collegezaal. En 
je leert hier niet voor een proefwerk of een examen, maar je 
studeert voor het tentamen. Hoewel een enkele docent het 
woord huiswerk weleens zal bezigen, mag jij je daar nooit 

schuldig aan maken. Vanaf nu bereid je een college voor, of 
schrijf je een paper of essay.

Het onderwijs dat je hier geniet, wordt verzorgd door acade-
mici. Die hebben allemaal minstens één titel die jij nog niet 

hebt, dus voorlopig zal je moeten vousvoyeren. Noem ze 
nooit leraar, en al helemaal geen Meester Bart. Vanaf nu ont-

vang je wijsheid van hoogleraren en van een reeks mensen 
die hoogleraar willen worden: universitair hoofddocenten, 
universitair docenten, promovendi of – helemaal onderaan 

de pikorde – tutoren. 
Een vraag stellen tijdens hoorcolleges doe je niet zonder toe-
stemming. Bij werkcolleges is het juist wel de bedoeling dat 
je veel aan het woord bent. Zorg dat je vragen en opmerkin-

gen altijd inhoudelijk zijn. Op een vraag als ‘Wat moeten we 
weten voor het tentamen?’ is het antwoord altijd: ‘alles’. En 

mocht je toch van plan zijn om de herpes van je huisgenoot 
te bespreken met een medestudent, doe dat dan achterin de 

collegezaal.
Als het na dit eerste college nog niet duidelijk is dat je aan 

de universiteit studeert, luister dan het hbo-lied. Knoop het 
in je oren, want je bent toch geen cursist of scholier? We 

hopen dat je je P haalt, heel wat hertjes of Delftse fietsen-
makers weet te regelen (pas op voor eindbazen!) en zo nu 

en dan een vloerpizza uit je wipsteiger barft. 
Welkom in Rotterdam, de mooiste rotstad die er is!

If you already understand a little Dutch, skip this article and 
read the Dutch version on this page: you’ll learn some real 
student slang. Here, we’ll feed you some university termi-
nology and tricks to get around campus.
When you start your day at the university, the first word 
you’ll say in the morning contains two Gs: Goedemorgen! 
(good morning). The G is probably the most typical and 
difficult sound in the Dutch language: it’s that weird throat 
sound you’ll hear all around you, try it! Ghr-Ghr-Ghr-Ghr. 
It’s not as painful as it sounds.
You’ll go off to class, something the Dutch confusingly 
call college (pronounced as in French) where a hoogleraar 
(professor) will teach you a thing or two, to prepare you for 
your tentamen (exam) or give you an assignment for an 
essay (paper). During the fifteen minute break, your fellow 
students will do een bakkie pleur (go for coffee). Around 
noon, you might have lunch (lunch! No problem here) at the 
food court. Your cheaper friends will bring their bammetjes 
(sandwiches) with them. Despite what you’re thinking, 
they’ll say it’s lekker (tasty).
Later in the afternoon, you might go to a café (pub) and 
order a biertje (beer) with bittergarnituur (deep fried deli-
cious stuff). If you opt for a coffee shop, however, you might 
not end up where you expected (coffee is not the premium 
product they sell, it´s soft drugs).
For dinner (this is going to be an unhealthy life), you’ll go to 
a cafeteria (has nothing to do with coffee either, it’s a snack 
bar), where you can order a patatje met (chips with mayo-
nnaise), a kroket (ragout bar) or a kapsalon (literally ‘hair-
dresser’, but at a snack bar it’s actually a calorie-rich box of 
kebab, chips, cheese, salad and garlic sauce... Don’t ask!). 
At night, hang out with your new friends at home (thuis) 
and play Stef Stuntpiloot (a popular student drinking game) 
or learn how to klaverjassen (a card game). Gezellig! (The-
re’s no literal English translation of what is possibly the 
most typical Dutch word in the language, but it’s a combina-
tion of: having a good time, in good company, with cosiness 
and fun.)

Zo word 
je geen 

faalsjaars

Learn Dutch 
and find your 
G-spot

Grote kans dat je zit bij te komen van je 
eerste kater als student. Laten we hopen 

dat je nog laat hebt staan afpilsen. Of je nu 
een dichtgetikte corpspik wordt of een 

spoorknor die het verschil tussen thuis en 
thuis-thuis nooit zal weten te doorgron-

den, hoog tijd voor je eerste college.

If you’ve recently arrived to study in the 
Netherlands, you’re probably still stunned 
by the odd sounding Dutch language. 
Learning Dutch isn’t compulsory in the 
Netherlands, pretty much everybody 
speaks English. That doesn’t mean it won’t 
be fun to try! 
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De geheime campus 
De universiteit zit vol met fijne, maar verborgen plekken. 
EM fungeert als oudere broer en vertelt waar je moet zijn 

voor goedkoop eten, snelle seks of gratis koffie en bier.
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1. Schoonste toiletten
Altijd handig: waar zijn de toiletten schoon en prettig? Uit een rondvraag op de cam-
pus blijken de kleine kamertjes rondom de Aula goed te scoren. ‘Kun je makkelijk een 
half uur poepen zonder dat iemand het merkt’, stelt een student vast. 

Cleanest toilets
Always good to know: which toilets are clean and pleasant? From a quick survey on 
campus, the small rooms around the Aula scored highly. ‘ You can do a half-hour 
poo in there without anyone noticing,’ said one student. 

3. Gratis koffie
Bij de Juridische Faculteitsvereniging (JFR, te vinden in het 
V-gebouw) kunnen leden gratis koffie halen. Niet-leden be-
vestigen: met bluffen slaag je ook. 

Free coffee 
Members can get free coffee at the Juridical Faculty Asso-
ciation Rotterdam (JFR, located in the V Building). Accord-
ing to non-members it’s possible to bluff your way in.

2. Speel piano
In de loopbrug tussen de Aula en Tinbergen staat een vleugel 
waar je – met pianokaart van SG Erasmus- naar hartenlust op 
mag spelen.

Play piano
There’s a grand piano close to the Aula where you can play to 
your heart’s content, if you get a piano card from SG Erasmus.

4. Zoek de verscholen kantines
Typisch iets waar de gemiddelde Rotterdamse student te laat achter komt: de campus telt meerdere kanti-
nes, die vaak goedkoper zijn dan het foodcourt. In Tinbergen huist de Etude en in Mandeville op de vierde 
verdieping The Company, beide goede, goedkope kantines. Ook goed om te weten: lunches, snacks en diners 
zijn goedkoop én lekker in de kantine van het sportcentrum. Niet-sporters zijn daar net zo welkom. 

Search for hidden canteens
Something the average Rotterdam student generally discovers too late: the campus has various canteens. 
So you don’t have to have lunch at the foodcourt, it’s just as easy and cheaper to eat at Etude in Tinbergen 
or The Company in Mandeville. And something else that’s good to know: lunches, snacks and dinners are 
cheap and tasty in the sport centre canteen. Everyone’s welcome, whether you’ve worked out or not.
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The secret campus
The campus is full of great, yet hidden spaces. EM acts like 
an older brother, letting you know where to go for cheap 

food, have quick sex, or free coffee and beer.
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7. Bespaar geld
Dorstig, maar blut? Koop je bier dan niet in het dure Erasmus Paviljoen, maar 
voor minder geld in de Spar. Drinken op het gras voor het Paviljoen is niet ge-
wenst, wél plezierig.

Save cash
Thirsty but broke? Well, don’t buy your beer at the expensive Erasmus Pavil-
joen, but save cash at the Spar. It’s not really allowed to drink on the grass in 
front of the Paviljoen, but is great fun.

5. Zin in seks?
Het G-gebouw zit vol met kleine studeerkamers. Je zal niet de eerst zijn die zo’n kamer-
tje binnenstapt, een tafel tegen de deur schuift en er van bil gaat. Liefhebbers van de 
Rotterdamse skyline kunnen terecht op de achttiende etage van het Mandevillegebouw, 
waar vergelijkbare hokjes te vinden zijn.

Feeling horny?
The G Building has loads of small student rooms. You’ll not be the first to go in, shove 
the table against the door and do the business. Rotterdam skyline lovers can try the 
eighteenth floor of the Mandeville building where there are similar booths.

8. Pizza met bier
Woudestein is voorzien van campuskroeg ‘In de Smitse’. Tientallen studenten drinken daar op 
vrijdagmiddag hun biertje. Wat vaak vergeten wordt: je kan er ook eten. Restaurants zien het 
café namelijk als officieel bezorgadres. En dus kun je een pizzabrommer gewoon naar deze 
hotspot sturen.

Pizza with beer
Woudestein has a campus bar, In de Smitse. Loads of students drink beer there on a Friday 
afternoon. But don’t forget that you can eat there too. Restaurants actually view the café as 
an official delivery address. So order that pizza and get it delivered to this hotspot.

6. Doe decadent
Op de zeventiende etage van Tinbergen bevindt zich de Faculty Club, een verzameling za-
len inclusief restaurant én prachtig uitzicht. In het restaurant zijn regelmatig evenemen-
ten waarbij het niet opvalt wanneer je als platzakke student gratis koffie of bier mét bit-
terbal komt bietsen, mits goedgekleed.

Be decadent
The Faculty Club is located on the seventeenth floor of Tinbergen; a collection of 
rooms including a restaurant and a fantastic view. Regular events are held in the res-
taurant and nobody notices penniless students quickly grabbing that free coffee or 
beer and bitterbal if dressed appropriately.
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Stereotypes

De voorzitter
Misschien wel de meest opvallende ver-
schijning op de Rotterdamse campus. 
Terwijl de rest van de studenten al blij is 
dat ze vanochtend nog wat schone kleren 
hadden, loopt de voorzitter er onberispe-
lijk bij. Althans, dat is zo aan het begin 
van het collegejaar. Want de voorzitter is 
ook degene die de grootste lichamelijke 
transformatie meemaakt dit jaar. Het nette 
(mantel)pak zit door al die borrels steeds 
strakker en de wallen onder de ogen wor-
den donkerder. Het verantwoordelijkheids-

gevoel blijft. Dus sleept de voorzitter zich 
naar iedere vergadering en neemt hij/zij 
automatisch het voortouw, zelfs tijdens 
werkgroepen. 

The president
Perhaps the most striking spectacle on 
the Rotterdam campus. While the rest of 
the students are happy to have something 
clean to put on that morning, the president 
looks immaculate. At least, at the start of 
the academic year. Because the president 
also experiences the greatest physical 

transformation this year. The neatly tailo-
red suit starts to fit a little more tightly 
after all those social drinks and the circles 
under the eyes become slightly darker. The 
sense of responsibility remains. Therefore, 
the president drags him/herself to every 
meeting and automatically takes the lead, 
even during work groups. 

De wereldreiziger
Net terug uit een derdewereldland, gaat 

1

1

1

2

2

3

4

5 6

Zoveel nieuwe 
gezichten, het 
kan je gaan dui-
zelen als je de 
eerste stappen 
op de campus zet. 
Bij dezen daarom 
een kleine intro-
ductie van een 
paar student-
types die je zeker 
tegen gaat ko-
men. 
 

Your first steps 
on the university 
campus can be 
mind-boggling 
with so many 
new faces to take 
in. Therefor we 
made a small 
introduction of a 
few student 
archetypes you’ll 
surely encounter. 



STUDENT & STEREOTYPES11

de wereldreiziger met een hernieuwd ge-
voel van waardering van alle kleine dingen 
weer studeren. Met weemoed kijkt de we-
reldreiziger terug op een fantastische tijd. 
Vol herinneringen aan al die mensen die 
niets hadden, en toch gelukkig waren. Via 
Facebook en Instagram deelt de wereldrei-
ziger alle mooie momenten, afgewisseld 
met een citaat in de trant van ‘Don’t cry 
because it’s over, smile because it happe-
ned’. Geïnspireerd door de reis, start de 
wereldreiziger vaak een blog om de nieu-
we levenswijsheden te delen of geld in te 
zamelen voor een goed doel.

The world traveller
Just back from a third world country, the 
world traveller sees everything with a re-
newed sense of appreciation. Nostalgical-
ly, the world traveller looks back at a fan-
tastic time. Full of memories of all those 
people who had nothing, but who were so 
happy. Via Facebook and Instagram, the 
world traveller shares all the wonderful 
moments, sneaking in a quote like. ‘Don’t 
cry because it’s over, smile because it hap-
pened’. Inspired by the journey, the world 
traveller often starts a blog to share all this 
newfound wisdom or to raise money for 
charity.

De Polakstudent
Vol goede intenties gaat de Polakstudent 
het nieuwe collegejaar in. Dit jaar gaat 
deze student écht knallen. De tas zit vol 
met boeken, aantekeningen, pennen, wa-
terflesje, laptop en markers. Hoe je dat 
weet? Nou, de inhoud van die tas wordt 
namelijk iedere dag met zorg uitgespreid 
over een van de tafels in het Polakgebouw. 
Deze student is er heilig van overtuigd dat 
je het beste studieresultaat hier haalt; de 
energie van het gebouw maakt je al slim-
mer. Dat is dan maar te hopen, want veel 
wordt er niet gestudeerd. De Polakstudent 
zelf zie je niet, die zit namelijk met vrien-
den koffie te drinken bij Starbucks, terwijl 
de markers geduldig wachten om gebruikt 
te worden.

The Polak student
Filled with good intentions, the Polak stu-
dent embarks on the new academic year. 
This year this student is really going to ex-
ceed expectations. The bag is packed with 
books, notes, pens, water bottle, laptop 
and markers. So how do you know the en-

tire content of this student’s bag? To start 
with, everything is carefully spread all 
over one of the tables in the Polak building 
every day. This student is convinced that 
you get the best academic results here. The 
energy of the building makes you smarter. 
That’s the hope, because not much stu-
dying goes on. Because you don’t see the 
Polak student in person – they’re having 
coffee with friends at Starbucks, while the 
markers wait patiently to be used.

Het verenigingsmeisje
Een spin in het web, zo kun je het vereni-
gingsmeisje wel omschrijven. Haar agenda 
is altijd gevuld. Een commissievergade-
ringetje hier, een jaardinertje daar en on-
dertussen weet ze ook nog tijd voor haar 
studie vrij te maken. Ze heeft dan ook een 
strakke planning en altijd haast. Terwijl 
haar haren nog wapperen in de wind – ze 
heeft altijd lang haar -, komt ze meteen 
terzake door een vloedgolf aan gedachtes, 
verhalen over de avond ervoor en ideeën 
over je uit te storten zodra ze je ziet. Terwijl 
haar toehoorders nog even bijkomen, pakt 
het verenigingsmeisje alweer haar tas in: 
op naar de volgende afspraak. 

The sorority girl
A spider in the web, that’s how you could 
describe the sorority girl. Her diary is al-
ways full. A committee meeting here, a 
year dinner there and she even manages to 
fit in time for her studies. So she’s on a tight 
schedule and always in a rush. With her hair 
– she always has long hair - still blowing in 
the wind, she gets straight down to busi-
ness with an avalanche of thoughts, stories 
about the night before and ideas. While her 
audience recovers from the stream of infor-
mation, the sorority girl packs her bag. Off 
to the next meeting.

De thuisblijver
De thuisblijver heeft de meeste eisen. Hij/
zij wil alleen direct na college afspreken, 
nog even blijven hangen is geen optie, er 
staat thuis een dampend bord met eten te 
wachten, en je ouders laat je niet wachten. 
Na college zie je de thuisblijver dus niet zo-
veel. De sociale kring bouwde de thuisblij-
ver al op tijdens de middelbare school en 
nieuwe mensen voegt de thuisblijver maar 
met mondjesmaat toe. Maak niet de fout 

deze student niet serieus te nemen, het is 
namelijk net een diesel: start langzaam op, 
maar als ‘ie eenmaal op gang is, is ‘ie niet 
te stoppen.

The stay-at-home student
The stay-at-home student has the most 
requirements. They only want to meet 
immediately after a lecture and working 
a bit longer is not an option – dinner’s 
on the table at home and you can’t keep 
your parents waiting. After lectures, you 
don’t see much of these students. They’ve 
already got the social circle they built up 
at secondary school and only a select few 
are added. But don’t make the mistake of 
not taking this student seriously. Because 
they’re like a diesel: they start slowly but 
once they get going, they’re unstoppable.

De start-upper
De geboren verkoper weet van stront 
goud te maken. Dan moet je alleen eerst 
de goede hoop stront vinden. Daar komt 
dan het adagium beter goed gejat, dan 
slecht bedacht om de hoek kijken. Want 
de start-uppers – uitzonderingen daar ge-
laten – beginnen hun pitch meestal met 
‘mijn product is iets als…, maar dan beter/ 
slimmer/ andere doelgroep etc.’ Hun en-
thousiasme en hun rotsvaste vertrouwen 
zijn aanstekelijk. Voordat je weet wat er 
gebeurt, lijft de start-upper je ineens in en 
maakt jou verantwoordelijk voor de com-
municatie van zijn/haar bedrijf en voor je 
het weet, droom jij net zulke grote dromen 
als de start-upper.  

The start-upper
The born sales person can turn shit into 
gold. You just need to find good quality 
shit. Better steal something good than in-
vent something bad, you might think. Be-
cause the start-uppers – with exceptions, 
of course – usually start their pitch with ‘ 
my product is a something like…, but then 
better/ smarter/ different target group, 
etc.’  Their enthusiasm and unshakeable 
belief are infectious. Before you know 
what’s happening, start-uppers suddenly 
have you in their grip and make you res-
ponsible for the communication in their 
company, and before you know it make 
you dreaming the same big dreams as the 
start-upper.
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Dit is wat ze je 
niet vertellen 
op de open dag

They don’t tell 
you this at 
the open day 

15 miljoen euro
Fantastisch idee, dat studievoorschot. 
Jullie krijgen geen cent stufi meer, maar 
moeten lenen, en investeren daardoor in 
je eigen toekomst. Althans, dat was door-
gaans het argument dat werd gebruikt 
bij de invoering van het leenstelsel. Klein 
probleempje is dat het leenstelsel pas in 
2018 geld oplevert, dat geïnvesteerd kan 
worden in het onderwijs. Maar daar is iets 
op verzonnen: universiteiten breken zelf 
wat spaarvarkens open. 15 miljoen euro 
tot 2018, in het geval van de Erasmus Uni-
versiteit. Daarvan is tot op heden echter 
nog geen euro uitgegeven.

15 million euros
Great idea, that student loan. No student 
finance but a loan, so you can invest in 
your own future. At least that was the 
argument generally used to support the 
introduction of the student loan system. 
Just one small problem: the student loan 
system will generate output for the first 
time in 2018. But they’ve devised a plan: 
universities are breaking open their own 
piggy banks to allow you to profit from 
your own investment. 15 million euros 
until 2018, in the case of Erasmus Univer-
sity. So far, however, no euros have been 
spent.

10 procent vrouw
Een universiteit is dé plek waar de toe-
komstige maatschappelijke elite het goe-
de voorbeeld krijgt. Dé plek waar ieder-
een op basis van talent en inspanning de 
kansen krijgt die zij of hij verdient. Guess 
again. Een universiteit is een vrij con-
servatieve bedoening. Zeker als het gaat 
over diversiteit. Probeer maar eens witte 
mannen te tellen als het cortège voorbij 
loopt bij de Opening van het Academisch 
Jaar. Niet te doen, dat zijn er veel te veel. 
Slechts één op de tien hoogleraren aan de 
Erasmus Universiteit is vrouw. Hoewel 
er op verschillende plekken hard wordt 
gewerkt om de organisatie diverser te 
maken, pas in 2025, moet één op de vier 
hoogleraren vrouw zijn.

10 percent women
A university is the ideal place for showing 
the future social elite a good example. The 
place where everyone is given the oppor-
tunities they deserve based on talent and 
effort. Think again. A university is a ra-
ther conservative institution. Particularly 
where diversity is concerned. Try counting 
the white men as the procession passes by 
at the Opening of the Academic Year. Im-
possible: there are far too many. Only one 
in ten professors at Erasmus University is 
a woman. Although great efforts are being 
made to make the organisation more di-
verse. Only in 2025 one in four professors 
should be a woman. 

 

Glimmende reclamefolders, hippe ambas-
sadeurs en ronkende wervingspraatjes op 
de open dag. Je nieuwe studie heeft alles 
uit de kast gehaald om jullie binnen te 
hengelen. Hoog tijd voor wat informatie 
die je nog niet ter ore is gekomen. 

Shiny flyers, fashionable ambassadors 
and impeccable recruitment speeches. 
Your new study has pulled out all the 
stops to get you to Rotterdam. It’s about 
time for some information that didn’t 
come to your attention yet.
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Een 5 is soms wél voldoende
Nominaal = Normaal (N=N), de maatregel 
dat je in je eerste jaar al je punten moet 
halen, zorgde sinds de invoering voor een 
aanzienlijke stijging van de studenten die 
hun propedeuse in één jaar haalden. Zijn 
studenten in Rotterdam dan gemotiveer-
der dan in andere studentensteden? Nou 
nee, je mag hier gewoon meer sjoemelen. 
Zo heeft iedere faculteit weer een andere 
manier om haar studenten over de streep 
te trekken. Bij de ene faculteit mag je 
onvoldoendes compenseren met een vol-
doende en bij een andere faculteit krijg je 
weer meerdere herkansingsmogelijkhe-
den. Dat je na een jaar stampen en je pro-
pedeuse op zak de basis hebt gelegd voor 
een succesvolle studentencarrière blijkt 
ook achterhaald. Het fanatisme blijkt in 
jaar twee en drie weer flink te zakken, zo-
veel zelfs dat de resultaten dan weer on-
geveer hetzelfde zijn als vóór de invoering 
van N=N.

A 5 is sometimes a pass
Nominal = Normal (N=N), the measure re-
quiring you to obtain all your credits in 
your first year, has boosted the number 
of students getting their propaedeutic 
diploma in one year. So, are students in 
Rotterdam more motivated than in other 
student cities? Actually no, it’s just easier 
to work the system. For example, every fa-
culty has its own way of getting students 
to pass. In one faculty, you can compensa-
te a fail with a pass, while another faculty 
gives you several resit options. Do a year’s 
work and a propaedeutic diploma in your 
pocket form the basis for a successful 
student career? Apparently not. In the se-
cond and third years, motivation seems to 
decline considerably, so much so that the 
results are back to the level they were be-
fore the introduction of N=N. 

55 procent krijgt een baan
86 procent van de psychologen heeft an-
derhalf jaar na afstuderen een baan op 
niveau, claimde studievoorlichtingsstich-
ting Studiekeuze123. Onderzoeksjourna-
listen van televisieprogramma De Monitor 
geloofden er geen snars. En ze hadden 
gelijk: in werkelijkheid heeft slechts 55 
procent van de psychologen een baan op 
academisch niveau. Studiekeuze123 had 
per ongeluk een verkeerde indicator geno-
men. Werkloosheid was daarin niet mee-
genomen. Later bleek dat de fout niet al-
leen in de studiebijsluiter van Psychologie 
was gemaakt, maar bij alle studies. Jullie 
zijn dus allemaal keihard voorgelogen 
over je kansen op de arbeidsmarkt.

55 percent get a job
Eighteen months after graduating, 86 per-
cent of psychologists have found a job at 
their academic level, according to study 
information foundation Studiekeuze123 
last academic year. Research journalists 
from the TV programme De Monitor we-
ren’t convinced. And they were right: in 
reality only 55 percent of psychologists 
have a job at academic level. Studiekeu-
ze123 had accidently chosen the wrong 
indicator. Unemployment was not inclu-
ded. Later it appeared that the mistake 
was not only made in the study informa-
tion for Psychology, but for all the study 
programmes. So you were all lied to about 
your employment opportunities.

Een 6 is niet voldoende
Op de middelbare school 
kwam je nog goed weg met 

een 6-, maar de Erasmus 
Universiteit heeft een hele nieu-

we definitie van het begrip ‘voldoen-
de’ bedacht. Althans, bij de Rotterdam 

School of Management moet je zometeen 
gemiddeld een 7 halen om na je bachelor 
nog aan een master te mogen beginnen. 
De business school staat graag bekend als 
excellent en daar past de zesjescultuur 
niet bij. De zeventjescultuur gaat voor 
álle RSM-masters gelden. Dus wil je met 
je geldige zesjesdiploma nog een master 
volgen, dan zit er maar één ding op: ver-
kassen naar een andere faculteit of uni-
versiteit. 

A 6 is not a pass
At secondary school, you could get away 
with a 6-, but Erasmus University has an 
entirely new definition of the term ‘pass’. 
At least at Rotterdam School of Manage-
ment, you’ll have to get a 7 to be able to 
do a master’s after your bachelor’s degree. 
The business school wants to uphold its 
reputation for excellence, and a 6 just 
doesn’t cut it. The required 7 will apply 
to all RSM masters. So if you have a 6 on 
your diploma and you want to do a master, 
there’s only one solution: move to another 
faculty or university. 
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Yum
 Yum

 Yum

tekst / text JOLENE MEIJERINK 

As a new student, life can be 
tough. Suddenly you have to 
remember things you’re not 
used to thinking about (so 
often), like cooking. Because if 
you’ve been using your brain all 
day, it’s understandable that 
you won’t feel like thinking 
about that too. So, here are 
three quick and 
easy recipes.

Je hebt het als nieuwbakken 
student best zwaar. Ineens moet 
je aan allerlei zaken denken waar 
je voorheen niet (zo vaak) over na-
dacht. Zoals koken bijvoorbeeld. 
Want als je de hele dag al je 
hersenen gebruikt, snappen wij 
ook wel dat je dan geen zin hebt 
om daar ook nog eens aan te 
denken. Daarom, drie snelle en 
makkelijke recepten. 

Ingrediënten: 
Zalm (diepvries, 250 gram)
Bakje kruidenroomkaas
Spinazie (diepvries, 200 gram)
Bladerdeeg

Bereiding: 
Laat de zalm, spinazie en 4 
vellen bladerdeeg ontdooien. 
Verwarm de oven voor op 
200 graden. Laat de spinazie 
uitlekken. Beleg een vel bla-
derdeeg met ongeveer 3 eet-
lepels spinazie. Leg daar ver-
volgens de zalmmoot op en 
smeer deze daarna in met een 
lepel kruidenroomkaas. Maak 
het pakketje dicht door er 
nog een vel bladerdeeg op te 
leggen en druk de randjes 
goed dicht. Leg de pakketjes 
in een licht ingevette oven-
schaal en bak ongeveer 25 
minuten in de oven tot de bla-
derdeegvellen een goudbrui-
ne kleur hebben. 

Kosten per persoon: € 2,86*

Ingredients:
Salmon (frozen, 250 grams)
Carton of herb cream cheese
Spinach (frozen, 200 grams)
Puff pastry

Preparation:
Defrost the salmon, spinach 
and 4 slices of puff pastry. 
Preheat the oven to 200 de-
grees. Drain the spinach. Co-
ver a sheet of pastry with 
around 3 table spoons of 
spinach. Top with the salmon 
and spread with a spoonful of 
cream cheese. Place another 
sheet of puff pastry on top 
and seal the edges to make a 
packet. Place the packets in a 
lightly greased oven dish and 
bake in the oven for around 
25 minutes until golden 
brown.

Cost per person: € 2,86*

* Prijzen gebaseerd op 
producten van AH huismerk – 
Prices based on Albert Heijn’s 
private label

Voor meer makkelijke en 
snelle recepten check onze 
site – For more quick and easy 
recipes check out: 
www.erasmusmagazine.nl

Zalmpakketjes (2 personen)
Salmon packets (2 people)
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Ingrediënten: 
Krieltjes (voorgekookt, 
450 gram)
Groene curry (boemboe)
Sperziebonen (450 gram)
Kokosmelk (200 ml)

Bereiding:
Verhit de pan en voeg een 
scheutje olie toe. Bak daarin 
de krieltjes tot ze lichtjes be-
ginnen te kleuren. Roerbak 
dan sperziebonen 3 minuten 
mee. Voeg daarna de boem-
boe en kokosmelk toe. Laat 
het geheel ongeveer 10 minu-
ten zonder deksel zachtjes 
doorkoken tot de saus de ge-
wenste dikte heeft en de bo-
nen gaar zijn. 

Kosten per persoon: € 1,86*

Ingredients:
Baby potatoes (precooked, 
450 grams)
Green curry (bumbu)
French beans (450 grams)
Coconut milk (200 ml)

Preparation:
Heat the pan and add a little 
oil. Fry the potatoes in the oil 
until they start to colour. Add 
the beans and stir-fry for 3 
minutes. Then add the bumbu 
and coconut milk. Simmer 
without a lid for around 10 
minutes until the sauce has 
reached the required thick-
ness and the beans are 
cooked.

Cost per person: € 1,86*

Ingrediënten: 
2 paprika’s (rood en/of geel)
4 knoflookteentjes
2 uien 
1 sinaasappel
1 blik tomatenblokjes
Olie
Zwarte peper
Bouillonblokje (groente-
bouillon)

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 
180 graden (bij voorkeur op 
grillstand). Snijd de paprika’s 
en uien in grove stukken. Ver-
deel de uien, knoflook en 
paprika over een bakplaat en 
besprenkel het geheel met 
olijfolie en peper. En bak ze in 
de 20 minuten in de oven.
Giet de tomatenblokjes leeg 
in een pan en voeg het sap 
van de sinaasappel toe plus 
het bouillonblokje. Verwarm 
dit op matig vuur. 
Voeg de gegrilde groenten 
toe aan het tomatenmengsel. 
Pureer het geheel even met 
een staafmixer. Mocht je 
geen staafmixer in huis heb-
ben, snijd de gegrilde groen-
ten dan zo fijn mogelijk en 
voeg dan toe aan de soep. 

Kosten per persoon: € 1,56*

Ingredients:
2 bell peppers 
(red and/or yellow)
4 cloves of garlic
2 onions
1 orange
1 tin of chopped tomatoes
Oil
Black pepper
(Vegetable) stock cube

Preparation: 
Preheat the oven to 180 
degrees (preferably on a grill 
setting). Roughly chop the 
peppers and onions. Spread 
the onions, garlic and pep-
pers on a baking tray and 
sprinkle with olive oil and 
pepper and put them in the 
oven for 20 minutes.
Empty the chopped toma-
toes into a pan and add the 
juice of the orange and the 
stock cube. Heat over a me-
dium heat.
Add the grilled vegetables to 
the tomatoes. Blend quickly 
with a stick blender. If you 
don’t have a stick blender, 
chop the vegetables as finely 
as possible and add them to 
the soup.

Cost per person: € 1,56*

Aardappelcurry (2 personen)
Potato curry (2 people)

Paprikasoep (2 personen - vega)
Bell pepper soup (2 people - vegan)
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Vers volk Fresh folk
→ Joar Duvekot (18), uit Amersfoort, eerste-
jaars Mr.drs.-programma voor Economie en 
Recht
Prestatiegericht. “Toen ik met Rotterdamse va-
kantievrienden ging stappen, ervoer ik Rotter-
dam als een prettige stad. Je hebt er meer 
ruimte dan in een stad als Amsterdam, de men-
sen zijn er recht voor z’n raap en als je de juiste 
cafés kent, zoals Locus Publicus en Biergarten, 
is het heel gezellig. Ik koos voor de EUR omdat 
die meer prestatiegericht is dan de universitei-
ten van Amsterdam en Utrecht. Dit jaar wil ik 
echt alles uit mezelf halen. De universiteit 
pusht me door de strenge eisen om overal be-
ter mijn best voor te doen, waardoor ik me per-
soonlijk ontwikkel en straks ook klaar ben voor 
de arbeidsmarkt. Het lijkt me uitdagend om 
nieuwe vrienden te maken en om mijn zware 
studie te combineren andere activiteiten, zoals 
sport. Daarom wil ik beter leren plannen.”

→ Stella Hu (18), China, eerstejaars Internati-
onal Business Administration
Ambitieus. “Ik heb geen stereotype dingen ge-
hoord over EUR-studenten, maar ik heb wel ge-
hoord dat je niet echt uit kunt gaan in Rotter-
dam omdat de kroegen heel ver uit elkaar lig-
gen. Van mijn vroegere docenten hoorde ik wel 
dat EUR-studenten doelgerichter en ambitieu-
zer zijn dan studenten van de Universiteit van 
Amsterdam. Dat is een van de belangrijkste re-
denen waarom ik voor de EUR heb gekozen. Ik 
heb er heel veel zin in, maar ik ben tegelijkertijd 
ook een beetje bang. Wat ik het leukst vind, is 
dat ik iets ga studeren waar ik de rest van mijn 
leven mee verder ga, maar ik ben bang voor de 
omvang en anonimiteit van universitaire colle-
ges. Daarmee bedoel ik dat de docenten je 
naam niet kennen en niet weten wie je bent.”

→ Merit Bulters (18), uit Wersloo (Twente), 
eerstejaars Geneeskunde 
Praktijkgericht. “Al vanaf de basisschool wilde 
ik arts worden. Geneeskunde in Rotterdam 
sprak me aan vanwege de grote mogelijkheden 
tot praktijkonderzoek vanaf het eerste jaar. 
Daarmee houdt mijn studie meer in dan enkel 
het lezen van abstracte boeken en krijg ik ho-
pelijk eerder de mogelijkheid om met kinderen 
te werken. Dat ik straks helemaal alleen naar 
een grote en vreemde stad vertrek, vind ik 
wel zwaar. Mijn vriendinnen in Twente blijven 
namelijk thuis wonen of verhuizen naar andere 
steden. Daarom wil ik graag mensen leren ken-
nen tijdens de Eurekaweek en dwarsfluit spelen 
bij een muziekvereniging.”

← Joar Duvekot (18), from Amersfoort, first 
year in the Law and Economics programme
Performance-oriented. “When I went out for 
an evening in Rotterdam with friends I met 
during the holidays, the city was an enjoyable 
experience. It’s more spacious than Amster-
dam and people don’t mince their words. You 
can have a lot of fun if you know the right pubs 
such as Locus Publicus and Biergarten. I chose 
EUR because they’re more performance ori-
ented than the universities in Amsterdam and 
Utrecht. This year I want to pull out all the 
stops and get the most out of myself. With its 
high standards, the university pushes me to be 
at my best in everything I do. This has an im-
pact on my personal development and later on 
I’ll be ready for the labour market. One chal-
lenge I see is making new friends and combin-
ing a demanding study with other activities like 
sport. That’s why I want to improve my plan-
ning skills.”

← Stella Hu (18), China, first year IBA student
Ambitious. “I didn’t really hear any stereotypes 
regarding EUR students, but I heard one can’t 
really go out in Rotterdam because the clubs 
are just scattered all around. However, I heard 
from my former teachers that EUR students 
are much more goal oriented and ambitious 
than students at Amsterdam University. This is 
one of the main reasons why I chose EUR. I am 
very excited and scared at the same time. 
What excites me the most is that I am going to 
study something I will deal with for the rest of 
my life, on the other hand I am scared of the 
size and the anonymity of university classes. 
With the latter adjective I mean that profes-
sors don’t know your name and don’t know 
who you are.”

← Merit Bulters (18), from Wersloo (Twente), 
first year edicine
Practice oriented. “I wanted to be a doc-
tor ever since I was in primary school. I was 
attracted to studying medicine in Rotterdam 
because of the wide range of possibilities in 
doing practical research starting from the first 
year. This means my study will be more than 
just reading abstract textbooks and hopefully I 
will have the opportunity to work with children 
sooner. I’m finding the idea of moving to a big, 
unfamiliar city difficult. My friends in Twente 
are going to continue living at home or they’ll 
move to other cities. That’s why I want to meet 
people during the Eureka Week and I’d like to 
join a musical society where I’ll play the flute.”


