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Drie jaar onderwijs
op z’n Amerikaans

TIMBERBERS

Drie jaar geleden begon de
eerste lichting studenten
aan het Amsterdam Univer-
sity College (AUC), een sa-

menwerking vandeUvAendeVU.De
volhouders – 135 van de 189 gegadig-
den die destijds waren gestart – kre-

gen gisteren hun diploma. Ze tonen
zichmeerdan tevredenoverwat zede
afgelopen drie jaar hebben ervaren.
Het AUC werd opgericht in navol-

ging van soortgelijke opleidingen in
Utrecht, Maastricht en Middelburg.
Ambitieuze aankomende studenten
met hoge eindcijfers op demiddelba-
re school kunnen hier terecht voor
een breed vakkenpakket in de rich-
tingen liberal arts en science. Als stu-
dent kon je dus zowel geneeskunde-
als filmvakken volgen, aangeboden
op hoog niveau in kleine klassen. De
opleiding, inclusief campus, boeken
et cetera, kost voor Europeanen bijna
11oo euro per maand. Er zijn beurzen
mogelijk vanuit het AUC.
Hoge cijfers zijn niet genoeg om toe-

gelaten te worden: geïnteresseerden
moeten langskomenvooreenmotiva-
tiegesprek. Studenten op het AUC
moeten bewust niet willen kiezen
voor een richting, maar op basis van
interesse een eigen vakkenpakket sa-
menstellen.
HetAUCzit in elkaar volgensAmeri-

kaansmodel.De studentenwonenal-
lemaal samen op een campus bij het
Science Park en de voertaal is Engels.
Ongeveer de helft van de studenten
komt uit Nederland. De rest komt van
over de hele wereld, maar met name
uit Duitsland. Tijdens de graduation
ceremony gistermiddag in het ge-
bouw van de VU aan de De Boelelaan
droegen de alumni allemaal een
Amerikaanse academic cap.

Erwaswel eens ietsmet een

emmerwater,maar erwerd

ook hard gewerkt. De eerste

studenten van het

AmsterdamUniversity

College zijn klaar.
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Bollebozen Eerste lichting University College toont zich voldaan

Roos Berbers, 21 jaar, uit Amsterdam.

“Ik was vroegerwatminder zeker over
mezelf. Dan twijfelde ik of ik wel echt de
dingen konwaarvan ik dacht dat ik ze
kon. Ik ga volgend jaar naar Oxford. Vroe-
ger had ik nooit gedacht dat ik die stap
zou kunnen en durven nemen,maar dat
heb ik geleerd, vooral dankzij de steun
van de docenten, die erg betrokken bij je
zijn.”
“Ik ben breed geïnteresseerd en tegen het
einde vanmijnmiddelbareschooltijd had
ik nog geen keuze gemaakt voor één spe-
cialiteit. Het leuke is juist dat je hier kunt
proeven van alles, maar dat het niveau
toch hoog ligt. Maar als jeweet: ik wil
sterrenkundigeworden, doe dan geen
AUC – ga sterrenkunde studeren.”
“De afgelopenmaandwas ikmet alles
klaar en had ik alle tijd omme op de cam-
pus te vermakenmet studiegenoten. Dat
is leuk en je beseft dat er binnenkort toch
een einde aan komt.”
“Het zal zeker even slikken zijn als ik
straks naar Oxford verhuis, maar ik heb er
wel zin in.”

Donald Kreiken, 21 jaar, uit Hilversum.

“Op zo’n campus bestaat de kans dat je in
een bubbel terecht komt. Toch denk ik dat
je daar in Amsterdamminder last van
hebt dan in Utrecht, waar de campus echt
buiten de stad ligt enwaar je om zes uur
samen gaat eten, ofMiddelburg, wat een
kleine stad is waar niet zoveel valt te
doen. Ik heb geprobeerd van de gewone
studentenwereld ietsmee te pakken door
me aan temelden bij roeivereniging Ne-
reus. Daar kom je terecht in het ouder-
wetse bierdrinken en feesten.Maar op de
campus ging het vaak genoeg ook los.We
hielden feestjes in de gang of in de tuin,
enwe vonden hetwel eens leuk een em-
merwater naar beneden te gooien als er
iemand thuiskwam. Je trekt wel naar Ne-
derlanders en Duitsers: dezelfdemuziek,
dezelfdemoderne ideeën.Maar het is
leukmet iedereen om te gaan. Studenten
uit Zuid-Amerika zijn temperamentvol en
gezellig. De Aziaten zijnwat introvert. Ik
ken eenmeisje uit Vietnamdat nietmeer
durfde te fietsen omdat ze het verkeer in
Amsterdamgevaarlijk vond.”

Martijn Hogaart, 21 jaar, uit Zoetermeer.

“Relatief ligt het niveau natuurlijk wel
hoog,maar daarvoor kies je ook. Je zit in
kleine klassenmet studenten uit allerlei
culturen. Je steekt daar veel van op en het
geeft je studie ook een internationaal ka-
rakter. Het is ook fijn dat iedereen gemo-
tiveerd is.”
“Je komt niet in een gevestigd instituut
terecht. Veel dingen kwamen pas aan het
licht toen de opleiding eenmaal liep. Het
leukewas datwij als studenten betrok-
kenwerden bij het inrichten van de stu-
die, omdat nog veel dingen openlagen.
Wij hebben dus echt een stempel kunnen
drukken op het AUC.”
“Het is daarbij ook een heel persoonlijke
manier van leren. Ik ken iedereen van
gezicht en ik ken demeesten ook van
naam.”
“We hebben hier ook geen hoorcolleges in
een grote zaal gehad,maarwe kregen al-
leen lessenmet een kleine groepje. Dat
zorgt voor een prettige sfeer waarin de
docent ook veel aandacht voor je kan
hebben.”

Olie lekt in water haven
Van een verslaggever

AMSTERDAM – In het Westelijk
Havengebied is gisteren vijfhon-
derd liter olie gelekt. Het gebeurde
toen een bunkerschip tankte bij
een olietanker in deWaterlandter-
minal, bij deHornweg.

De olievlekwerd direct ingeperktmet
grote oliewerende schermen. Rijks-
waterstaat laat weten dat er voorals-
nog geen vogels met olie besmeurd
zijn en zoekt na het schoonmaken uit

ofdeolievlekhetmilieuheeftbescha-
digd.
Rijkswaterstaat ging door met

schoonmaken totdat het donker
werd, want ‘olie zie je niet in het don-
ker’. Vanochtend werd bij het eerste
licht het schoonmaken hervat. Ver-
wacht wordt dat de olie vandaag of

morgen helemaal opgeruimd is. “Het
komt vaker voor dat er olie lekt bij het
overtanken,” zegt een woordvoerder
vanRijkswaterstaat.
In januari vorig jaar botsten een

zeeschip en een binnenvaarttanker
op elkaar in het Westelijk Havenge-
bied. Hierdoor lekte 250.000 liter olie
het Noordzeekanaal in. De olievlek
spreidde zich over drie kilometer uit.
Ook toen werden er olieschermen in-
gezet om de schade te beperken. Ze-
ker honderd vogels raakten be-
smeurdmet olie.

Rijkswaterstaat: geen

vogels getroffen, overige

milieuschade onbekend


