1. Algemeen
Opleiding: Master Chemie
Gastinstelling: University of Ottawa
Land: Canada
Periode: 2de semester 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Ik heb een zeer goede begeleiding gehad hieromtrent. Professor Bultinck zorgde voor
de nodige formulieren en info. Hij liet weten wat er in orde gebracht moest worden
voor vertrek en indien zaken onduidelijk waren kon ik altijd bij hem terecht.
2.2 Taalvoorbereiding
Ik had de nodige taalkennis dus een voorbereiding was niet nodig.
2.3 Zoeken naar logement
Ik heb dit geregeld via de site van de gastuniversiteit. Zij hadden een forum waar er
advertenties te vinden waren met mogelijke logement-opportuniteiten. Dit was zeer
duidelijk en gemakkelijk om logement te vinden.
2.4 Administratie ter plaatse
Duidelijk en goed in orde gebracht. Geen problemen
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen onvoldoende.
De enige zaak waar ik duidelijkheid over had, was voor welke administratie ik zeker in
orde moest zijn. Verdere coördinatie op de universiteit zelf was onbestaande. Je
werd als het ware in het onbekende gegooid en spartelend achtergelaten.
Naast het feit dat de professor vaak onbereikbaar was, had ik weinig begeleiding van
zijn assistenten. Tijdens een thesis is een goede begeleiding toch wel gewenst. De
personen waar ik mijn bekomen thesis-resultaten mee wou bespreken waren niet in
staat mij daar adequaat bij te helpen. Vaak waren de nodige middelen, in mijn geval
in het labo, niet beschikbaar en moest ik wachten. Er was geen duidelijke
communicatie naar mij toe i.v.m. vele zaken namelijk wat er van mij verwacht werd
en hoe ik dat moest realiseren.
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling leverde mij zeer waardevolle kennis en vaardigheden op.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Ik kreeg onvoldoende informatie over de evaluatie.
De werklast was gemiddeld in verhouding met de studiepunten.
De moeilijkheidsgraad vakken was onvoldoende in vergelijking met de Universiteit
Gent.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 75 Dollar per maand voor de bus
4.2 Huisvesting (per maand): 450 Dollar
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300-400 Dollar
5. Persoonlijke getuigenis
Op persoonlijk vlak was het niet zo simpel. Maar ik heb geleerd om onafhankelijk te werken
en te denken, wat ik een groot pluspunt vind. In plaats van vast te zitten met een probleem
heb ik leren mijn plan te trekken, wat toch wel niet zo evident is in een vreemd land.
Jammer genoeg vond ik de begeleiding voor het thesis-project zelf wat minder maar ik heb
toch veel zaken geleerd; namelijk hoe het NIET moet en hoe andere mensen van andere
etnische oorsprong omgaan met bepaalde zaken.
6. Tips voor toekomstige studenten
Zorg ervoor dat je woonplaats zeker gelokaliseerd is in een studentenbuurt, anders is het
nogal moeilijk om contacten en vriendschappen te creëren.
Als het kan, ga met iemand van dezelfde richting zodat je al iemand kent om mee te
beginnen zo moet je niet alles zelf ontdekken.

