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Gedurende de maand juli (2014) heb ik deelgenomen aan een Summer law school in Oxford en
Cambridge. Het was een onvergetelijke ervaring, die ik aan iedereen zou aanraden.
Op 6 juli ben ik naar Londen afgezakt. Na een trip van ongeveer 4u, kwam ik aan in Oxford. Ik
verbleef in ‘Sommerville college’. Hier had ik het geluk dat ik in een pas gerestaureerd gebouw
mocht verblijven, waardoor ik een mooie kamer had (dit was niet voor iedereen het geval). Nadat
ik geïnstalleerd was, ben ik de stad gaan verkennen. Oxford is een stad met veel oude gebouwen,
er is één drukke winkelstraat die doorheen de hele stad loopt.
Na het verkennen van de stad, was het tijd voor het avondeten. Hier ben ik al snel in contact
gekomen met studenten van over de hele wereld. Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Libanezen,
Australiërs, maar ook Europeanen en vooral Chinezen. Gedurende twee weken zijn we een hechte
vriendengroep geworden.
We hadden 3u per dag les en één keer per week examen. In Oxford had ik gekozen voor de
onderwerpen ‘International taxation’ en ‘European Business law’. De lessen werden gedoceerd door
professoren van Oxford University en vielen heel goed mee.
Eén keer om de twee weken wordt er een uitstap naar Londen georganiseerd. Gedurende mijn
eerste uitstap heb ik een rechtszaak mogen bijwonen, gedurende mijn tweede uitstap ben ik de
BBC gebouwen gaan bezoeken. Op zaterdag wordt er ook een uitstap georganiseerd. In Oxford kon
je kiezen tussen een uitstap naar Cambridge, Warwick castle of Bath. In Cambridge kon je kiezen
voor een uitstap naar Oxford of Brighton. Ook doorheen de week worden er verschillende
activiteiten georganiseerd, zoals punting, een quizavond en het bezoeken van musea/gebouwen.
De eerste twee weken vlogen voorbij en zo was het tijd om Oxford, met pijn in het hart, te
verlaten. Na een trip van 2u, kwam ik aan in Cambridge. Hier verbleef ik in ‘Cripps court’. Ook hier
had ik het geluk een mooie kamer te hebben (maar niet zo mooi als in Oxford, bovendien was het
eten in Oxford ook beter). De groep hier was veel kleiner dan in Oxford, maar nog steeds heel
divers (al waren er vooral Chinezen).
Ik vond de stad Cambridge mooier dan Oxford, maar de groep in Oxford was veel leuker. Daarom
zijn we in het eerste weekend dat we in Cambridge verbleven met een aantal terug naar Oxford
afgezakt en hebben we het weekend daar doorgebracht.
In Cambridge had ik gekozen voor de vakken ‘Legal & Business English’ en ‘International relations
(WTO)’. Ook hier krijg je 3u per dag les en één keer per week examen. Ik vond de lessen in
Cambridge beter, aangezien we met een kleinere groep waren en ik beter kon opletten. Ook hier
werden de lessen gedoceerd door professoren van Cambridge University.
Op het einde van de trip is er een diploma-uitreiking, gevolgd door een ‘Farewell’ dinner.
Tips:
−
−
−

Neem zeker het ‘VIP-package’, zo heb je altijd een mooie kamer
In Cambridge kan je best geen ‘full board’ nemen en gewoon ’s middags en ’s avonds zelf
ergens gaan eten in de buurt
Niet twijfelen, gewoon deelnemen!

Voor vragen of informatie mag je mij altijd contacteren: frederic.vandebroek@gmail.com

