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Mijn studieperiode aan de Université de Cergy-Pontoise is er een om nooit te vergeten. In het 
begin was het voor mij heel spannend, aangezien ik nooit op kot ben geweest. Het kotleven is voor 
mij goed meegevallen, ik ben daardoor meer zelfstandig geworden aangezien ik er alles zelf moest 
regelen wat betreft bankzaken, CAF (toelage in Frankrijk voor studenten die in Frankrijk op kot 
gaan), treinabonnement etc. Ik zat op kot met studenten uit verschillende delen van de wereld. 
Dat was erg leuk , want zo leerde ik hun verschillende gewoontes kennen.  
  
Cergy-Pontoise ligt op ongeveer 30 minuten van Parijs-centrum, dat gemakkelijk bereikbaar is met 
de trein. In Cergy zelf is er niet zo veel te beleven en daarom ging ik vaak naar het centrum van 
Parijs. In Cergy was er een groot winkelcentrum met een erg groot grootwarenhuis, dus voor al je 
boodschappen kon je daar wel terecht. 
  
De universiteit is erg begaan met de Erasmusstudenten. We werden hartelijk verwelkomd met een 
ontbijt waar we de andere Erasmusstudenten en de universiteit leerden kennen. Samen met hen 
hebben we ook een boottocht op de Seine gemaakt. De wijze van onderwijs en examens was 
anders dan deze van Hasselt aangezien er niet gewerkt wordt met handboeken en de 
examenleerstof voornamelijk bestaat uit de nota’s van de les, waarbij je zelf verdere opzoekingen 
kan doen in de bibliotheek. De professoren zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden en de 
studenten zijn erg vriendelijk en helpen wanneer je iets niet goed begrijpt. Ook bij de 
internationale studentenvereniging Geomoov kon je altijd terecht. Deze studentenvereniging 
organiseerde vaak evenementen voor internationale studenten, zoals een picknick en de eerder 
vermelde boottocht op de Seine.  
  
Naast het studeren is het ook belangrijk om te ontspannen. Parijs is daarvoor de ideale stad! Parijs 
staat bekend voor de (dure) winkels, wereldbekende musea, etc., maar naast alle drukte kon je er 
zeker ook tot rust komen in de vele stadsparken. Disneyland Parijs lag op ongeveer 1 uur van mijn 
kot en was dus ook goed bereikbaar. Samen met een groep van 15 Erasmusstudenten zijn we daar 
naartoe geweest en dat was heel erg leuk. Ook het paleis van Versailles lag op ongeveer 1 uur met 
de trein van Cergy en dat is zeker een aanrader om te bezoeken, vooral de tuinen zijn in de lente 
de moeite waard! 
  
Kortom, Erasmus is een unieke ervaring. Je leert er meer zelfstandig te worden, je bouwt een 
internationale vriendenkring op, je maakt kennis met het rechtssysteem van een ander land, je kan 
heel wat cultuur opsnuiven… Voor iedereen die twijfelt om op Erasmus te gaan heb ik maar één tip: 
schuif alle twijfels aan de kant, waag de stap want het is iets wat je voor de rest van je leven 
bijblijft!  
 
 
 
   
 
 

 
 


