
In Berlijn 
 
Wonen in Berlijn en studeren met Duitse, niet-politiestudenten en exchange students. Martine Roks, 
politiekundig bachelor, had er nog nooit over nagedacht. Tot de eerste voorlichting in april vorig jaar. Nu 
is ze terug van een half jaar aan de Hochschule für Wirtschaft und Recht met een rugzak vol verhalen.  
 
Door middel van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ hebben studenten in heel Europa de mogelijkheid 
om in het buitenland te studeren. Het programma bestaat al 26 jaar en veel studenten bij universiteiten maken 
hiervan gebruik om internationale ervaring op te doen. Sinds 2014 maakt ook de Politieacademie onderdeel uit 
van Erasmus+. Resultaten hiervan zijn de start van de internationale minor en de mogelijkheid om in het 
buitenland te voor studenten van de Politieacademie. Martine Roks pakte haar kans en studeerde een half jaar in 
Berlijn. 
 
Buiten je comfortzone 
“Tijdens een voorlichting in april vorig jaar hoorde ik voor het eerst over de mogelijkheid om in het buitenland te 
studeren”, vertelt Martine. “Toen ik ging studeren aan de Politieacademie had ik helemaal geen internationale 
ambities. Maar tijdens die presentatie begon er toch iets te kriebelen. Het is natuurlijk ook een unieke kans om 
eens keer in de keuken te kijken van een ander land. Om uit je comfortzone te komen en om te gaan met andere 

gewoontes dan hier.”  
 
Veel regelen en organiseren 
Martine startte in april met de voorbereidingen om in 
augustus al naar het buitenland te gaan. “Juist omdat ik één 
van de eerste studenten was die in het buitenland ging 
studeren, was er nog veel onbekendheid. Het betekende 
veel regelen en een investering in tijd en energie. Maar dat is 
het dubbel en dwars waard geweest,” lacht ze. De meeste 
tijd ging zitten in het regelen van een geschikte woonruimte. 
“In Nederland heb ik mijn eigen appartement. Via de 
Hogeschool kon ik wel een kamer krijgen, maar ik heb 
ervoor gekozen om zelf mijn eigen appartement te zoeken. 
Dan merk je gelijk dat je als student met salaris meer luxe 

gewend bent dan een doorsnee student op een kamer.” Martine werkt in de eenheid Oost-Brabant en moest hier 
ook medewerking krijgen. “Natuurlijk waren ze daar wel verrast over mijn plannen. Ze waren wat terughoudend 
omdat het ook hier nieuw was. Maar ze vonden het ook een grote uitdaging dat ik die stap ging zetten. Mijn 
trajectbegeleider heeft veel geholpen om alles te regelen.”  
 
Samenwerking verschillende studenten 
In augustus vorig jaar is Martine vertrokken naar de hoofdstad van Duitsland, Berlijn. Tijdens de introductie maakt 
ze kennis met de ruim 300 buitenlandse studenten en krijgt een intensieve tweeweekse taalcursus Duits. “Ik heb 
gestudeerd aan de hogeschool Wirtschaft und Recht: Polizei und Sicherheitsmanagement. Hier te vergelijken met 
Integrale Veiligheid. Het is een normale hogeschool met een politiegedeelte. Het is niet zoals de Politieacademie, 
je hebt vooral te maken met niet-politiestudenten. Dat was wel even wennen. In Apeldoorn ben je gewend om 
ervaringen met elkaar te delen, ook wat je in de politiepraktijk meemaakt. Dat kon in Berlijn niet. In eerste 
instantie vond ik het wel jammer, maar door de interessante studie en samenwerking met verschillende studenten 
kwamen hier andere dingen voor in de plaats. Van de andere buitenlandse studenten heb ik veel geleerd van 
andere landen. Bijkomend voordeel was dat mijn Duits enorm heb verbeterd. Mijn rapporten moesten natuurlijk 
op academisch niveau in het Duits worden geschreven en ik heb veel presentaties gegeven. Een hele uitdaging!” 
 
Met veiligheidsvest en helm in Berlijn 
In Berlijn mocht Martine ook ruiken aan de praktijk. Ze liep een dag- en een nachtdienst mee met de collega’s in 
Berlijn. “De eerste vraag was of ik mijn veiligheidsvest aanhad, de tweede of ik een helm bij me had. Dan sta je 
even raar te kijken. Maar in bepaalde straten van Berlijn wordt er zo’n extreem geweld tegen de politie gebruikt, 
dat je standaard een helm nodig hebt. Ik heb dan ook mijn ogen uitgekeken. Het is daar veel ruwer en harder.” 
 



 
 
Kans om gewoon student te zijn 
“Het mooiste van het studeren in Berlijn was dat ik voor een paar maanden echt een student van 21 was. Bij de 
Politieacademie kom je jong binnen en doe je gelijk praktijkervaring op. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en 
komt moeilijke situaties tegen in de praktijk. Je kiest daar met volle overtuiging voor, maar je merkt dat je snel je 
onbevangenheid verliest in dingen. Heel anders dan mijn vriendinnen die studeren. In Berlijn was ik even echt 
student zonder de verantwoordelijkheid van het werk. Dat heeft me zeker energie gegeven om nu weer er vol 
voor te gaan. Toen ik vertrok dacht ik vooral dat deze ervaring een investering zou zijn in mijzelf,” vertelt Martine. 
“Maar het verrast me hoeveel ik ben gegroeid en hoe dit effect heeft op hoe ik functioneer binnen de eenheid. 
Deze paar maanden hebben mij echt gevormd. Dat merk ik niet alleen, maar hoor ik ook terug in reacties van 
collega’s, leidinggevenden en de trajectbegeleider.” 
 
Jouw grenzen verleggen? 
“Mijn studie in Berlijn was een geweldige ervaring. Heb je de kans, onderzoek dan vooral of het voor jou ook iets 
is. Overleg met je trajectbegeleider en informeer over de mogelijkheden. Laat je niet tegenhouden door 
vastigheid. Juist door buiten je comfortzone te gaan, pak je nieuwe kansen en groei je!” 
 
Wil je een deel van je opleiding in het buitenland volgen? Of heb je interesse om deel te nemen aan de 
internationale minor voor bachelor studenten aan de Politieacademie? Kortom: wil jij jouw grenzen verleggen?  
Neem dan contact op met de Erasmus+ coördinator Annelies Smits-Heutink, Stafdeling Internationale Relaties en 
Internationalisering (SIRI), student.exchange@politieacademie.nl of bel 06-13300997  
Je kunt Martine via martine.roks@webmail.politieacademie.nl ook mailen over haar ervaringen. 
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