1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Universiteit Leiden

 Land: Nederland
 Periode: 24 augustus 2015-1 juli 2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Opstellen van de learning agreement, de keuze van vakken was best wel strikt omdat ik voor
elke vak een vak moest vinden dat overeenkwam met een vak in Gent. De rest van de
voorbereidingen gingen vlot. (ook Stage)
2.2 Taalvoorbereiding
Engels: C1, Ik heb een cursus gevolgd aan het UCT in Gent
2.3 Zoeken naar logement
Moeilijk te vinden, er was ook nog niemand naar Leiden gegaan dus kan ik ook aan niemand
tips vragen. Uiteindelijk via een agence een kot gevonden.
2.4 Administratie ter plaatse
Het was gemakkelijker om gewoon langs te gaan en dingen te regelen en laten tekenen dan
via mail op voorhand. Via mail was de communicatie soms een beetje stroef en het duurde
vaak ook lang vooral eer ik een antwoord kreeg.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 Er was geen specifieke begeleiding georganiseerd, maar de lesgevers waren via mail
altijd goed bereikbaar voor feedback of andere vragen.
 De deur van mijn promotor stond altijd open en iedereen wandelde daar gewoon
binnen als hij/zij een vraag, probleem had, maar ook bij een goed resultaat. Ik had ook
een zeer goede begeleider, die altijd beschikbaar was.
 Leermateriaal: Alles stond op een online leerplatform.
3.2 Inhoudelijk
In het labo waar ik een project heb gedaan, mocht ik veel alleen werken en zelf plannen
waardoor ik zeer veel heb bijgeleerd en zelf heb kunnen leren hoe het is om met een idee
een experiment op te starten.
Ook ivm opzoekwerk, schrijven van assays, abstracts,... heb ik veel bijgeleerd omdat ik
bepaalde vakken heb gehad waar ik geen examen van had, maar een paper moest schrijven
die dan beoordeeld werd.
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast
De werklast kwam overeen met het aantal studiepunten. Het aantal uren les en ook de taken
waren zeer goed gebalanceerd met het aantal studiepunten die je ervoor kreeg.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 60 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 565 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 20 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Je ontdekt veel over andere Europeanen, hun manier van werken maar ook hoe ze met elkaar omgaan
en kleine details zoals over de eetgewoontes. Vaak werken ze ook met een ander systeem zoals hier
minder examen (nooit mondeling), maar veel taken maken, essay's schrijven,...
Je staat ook helemaal op je eigen benen waardoor je veel over jezelf leert en je jezelf dus ook beter
kunt inschatten en bepaalde kenmerken ontdekt.
6. Tips voor toekomstige studenten
Probeer contact op te nemen met studenten die al op uitwisseling gegaan zijn. Zij kunnen je veel
informatie geven over het vinden van huisvestiging, transport,...

