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‘ Je studeert aan het AUC 
omdat je weet wat je wilt.’

Jasmin Thielen

Duitse student aan het Amsterdam University College

‘Ik was van plan economie te studeren 
in Frankrijk totdat ik op een beurs in 
Duitsland een folder over het Amster-
dam University College zag liggen. Het 
internationale karakter en de breedte 
van de opleiding sprak me meteen aan 
want ik vind niet alleen economie inte-
ressant, maar ook sociologie en politico-
logie. Mijn ouders vonden het in het 
begin niets. Zij wilden dat ik een studie 
koos met een concreet beroepsperspec-
tief, leraar of dokter. Nu zien ze dat ik 
blij ben en dat ik me in de volle breedte 
ontwikkel.
Van tevoren ging ik ervan uit dat je een 
onderwerp vanuit meerdere perspectie-
ven zou bestuderen. Hoe dat zou uit-
pakken? Geen idee. Wel dat studeren 
aan het AUC anders is dan regulier stu-
deren. Na een semester studeren op het 
AUC begrijp ik dat de fi nanciële crisis 
niet alleen economische gevolgen heeft 
maar ook juridische. Ik heb trouwens 

ook een vak fi losofi e gevolgd. Zelf had 
ik dat nooit gekozen maar nu zie ik in 
dat het mijn horizon verruimt. 
Een vriendin vertelde me dat zij ook aan 
het AUC wil studeren omdat ze nog 
niet precies weet wat ze wilt. Maar je 
studeert alleen niet aan het AUC, omdat 
je nog niet weet wat je wil. Je studeert 
juist aan het AUC omdat je goed weet 
wat je wilt. Bij het AUC kun je uit 
zoveel vakken kiezen en zo je interesse-
gebieden ontdekken dat je wel een koers 
moet hebben om op te varen. Studeren 
aan het AUC maakt je blik ruimer en 
daardoor zie je nog meer mogelijkheden, 
waardoor je ook weer bewuster moet 
kiezen.
Wel weet ik nu dat economie niets voor 
mij is. Veel te abstract. Na mijn bachelor 
wil ik een master internationale betrek-
kingen, internationaal recht of sociale 
wetenschappen volgen.
Dat ga ik niet in Amsterdam doen. Ik 

vind Amsterdam met haar individualisti-
sche trekken geweldig maar mijn master 
ga ik in een Oost-Europees land volgen. 
Oost-Europa ontwikkelt zich nu zo snel 
en ik ben daar nog nooit geweest.
Maar eerst ga ik stagelopen op de ambas-
sade van Nieuw-Zeeland in Berlijn en 
een thema kiezen binnen mijn bachelor. 
Dat wordt Social Systems.’
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