1. Algemeen





Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: Vrije Universiteit Amsterdam, VUMC
Land: Nederland
Periode: 12/2/18 - 27/6/18

2. Wat te doen voor vertrek

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Learning agreement: Masterproef
Stage voorbereidingen getroffen in het lab van Prof. Vandenbroucke (VIB,IRC
UGent)
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: /
Tijdens: /
2.3 Zoeken naar logement

Op eigen initiatief, The Student Hotel
2.4 Administratie ter plaatse
3. Opleiding
3.1 Begeleiding

Super, individuele opvolging door Marijn Schouten (Post-Doc) en mede-begeleiding
door Prof. Elga De Vries
Individuele begeleiding op top-niveau. Absolute aanrader voor alle Master2 student
van mijn richting!

3.2 Inhoudelijk

Alle criteria die vermeld staan in de studiefiche voor de masterproef.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: xxx EUR, gratis met de auto
4.2 Huisvesting (per maand): 1000 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR

5. Persoonlijke getuigenis

Ongelofelijk goede leeromgeving.

6. Tips voor toekomstige studenten

Probeer een erasmus contract te regelen, spaart veel geld en betekent 100% kans op
een DUWO woning

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Land: Nederland
Periode: 2/2/18 - 23/6/18

2. Wat te doen voor vertrek

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Veel administratie, vervelend dat learning agreement al getekend moet worden door
gastinstelling, ook al verandert het sowieso nog achteraf bij aankomst
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: /
Tijdens: /
2.3 Zoeken naar logement

eenvoudig via VU geregeld
2.4 Administratie ter plaatse

Zeer toegankelijke desk die regelmatig open is waar je alle zaken kan regelen, warm
ontvangst waar direct alle nodige uitleg werd gegeven over de VU en ook de
huisvestiging alle uitleg gaf over de accommodatie. Goede communicatie via e-mail
over activiteiten en info.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding

Begeleiding zeker in orde, feedback na afloop van examen werd niet aangeboden,
maar indien er sterke problemen zijn kan je dit vast wel met de leerkrachten
bespreken.
Leermateriaal: powerpoints en ondersteunende boek die werd aangeraden
Zeer toffe band tussen leerlingen en professoren. Hun met de voornaam aanspreken is
geen probleem. Er heerst telkens een zeer aangename sfeer in de les waar er veel
gepraat wordt over de leerstof en de proffen onderbreken om hun tegen te spreken of
te corrigeren is geen taboe. Er durven fouten gemaakt worden en er mag gelachen
worden, iedereen durft vragen stellen en dit wordt ook heel sterk aangemoedigd.
Terugkeren naar een traditionele setting waarbij de professor altijd het laatste woord
heeft gaat lastig worden voor mij.

3.2 Inhoudelijk

Naast de standaard kennis die je op doet als je een vak volgt en hier een examen van
aflegt (Dit zit zo, dat werkt op deze manier,...), heb ik zeker veel meer geleerd.
Namelijk om steeds over alles wat je leest na te denken en in twijfel te trekken. Niets
wordt behandeld zonder dat de studenten zelf verwacht worden hierover een gegronde
mening te hebben. Elke presentatie of paper moet een eigen insteek hebben die het
onderwerp bekritiseert.
3.3 Moeilijkheidsgraad

Alle examens of taken zijn verdeeld over het hele semester, waardoor de werkdruk
vermindert, de resultaten en de gemoedstoestand van studenten verbetert. Er wordt
meer gefocust op het bijbrengen van de leerstof in de lessen. Wanneer de studenten
moe zijn wordt er gewoon een pauze ingelast vooraleer de prof door vertelt, omdat het
begrijpen belangrijker is dan heel de boek af te krijgen. Examens zijn er om de
belangrijkste principes te testen, zijn zeer rechtuit en daarom ook wat gemakkelijker
dan aan de UGent. Hierdoor krijg ik wel het gevoel dat ik de belangrijkste lessen
meeheb en niet een hele boek geblokt heb om hem vervolgend weer over de zomer te
vergeten.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 40 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis

Ik heb zeer veel geleerd tijdens deze ervaring, over mezelf en andere zaken. Ik kan
iedereen die twijfelt over Erasmus+ aanraden naar Amsterdam te gaan. Het is niet te
ver van huis, je spreekt de taal (ongeveer), en die Nederlanders zijn erg gezellige
mensen. Zeker als je eens een keertje in een geheel andere aanpak van onderwijs
gedompeld wilt worden.
6. Tips voor toekomstige studenten

- accommodatie via de VU en DUWO regelen is makkelijk, in orde, en je kan zelf de
prijsklasse kiezen.
- als je problemen hebt met overlappende vakken, examens of andere moeilijkheden,
aarzel zeker niet je professor hierover aan te spreken, ze zullen vast wel een oplossing
kunnen vinden.
- vakken van periode 5 en 6 kunnen later nog aangepast worden maar vakken van
periode 4 kan je niet meer aanpassen bij aankomst.

