
1. Algemeen 

Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 
Gastinstelling: Universiteit van Amsterdam- UvA 
Land: Nederland 
Periode: 03/02/2020 tot en met 26/06/2020 (Covid: eerder terug op 16/03/2020) 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Documenten Oasis in orde brengen;  

• Geaccepteerd worden door UvA zelf;  

• Vakken laten goedkeuren door studiebegeleider ter plaatse. 
 

2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Normaal vragen ze om een Toefl test of iets dergelijks voor Engels af te leggen. 
Prof. P. Poelman heeft hier een waiver voor geschreven zodat ik geen taaltest hoefde 
af te leggen. 
Tijdens: Geen taalvoorbereiding ter plaatste. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Voor het tweede semester vragen ze in november-december of u een kamer wilt 
aangeboden door de UvA. Locatie is niet te kiezen en het is te nemen of te laten/geen 
tweede keuze. Kamers zitten snel vol door het grote aantal internationale studenten 
(heel veel kamers, vooral die dichtbij Science Park zijn enkel voor full-time 
masters/doctoraatsstudenten). Ik heb zelf een kamer kunnen vinden met behulp van 
een collega van mijn moeder. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Afspraak met Erasmus+ Officer voor eerste verwelkoming en ondertekenen van 
documenten voor Oasis. Introductieweek viel tijdens de laatste week van de examens 
in januari. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Begeleiding en feedback was zeer goed, u kon steeds bij iedereen terecht voor vragen. 
Door Covid was de begeleiding vooral via Zoom. Het moeilijke is dat de concentratie 
snel verloren kan geraken. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Het aanbod aan vakken was enorm en vooral veel vakken die niet in België te vinden 
zijn: Topology in Physics, Advanced Topics (vooral deze editie, was via het Delta 
Institute), String Theory en SUSY... Zeer gespecialiseerde/gevorderde vakken! 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Heel veel permanente evaluatie/huistaken. Examens waren meer toegespitst op 
geziene stof toe passen op nieuwe problemen en inzicht, geen reproductiewerk. Soms 
take-home examen, soms enkel permanente evaluatie (kleinere vakken, minder ECTs). 
Covid: examen van 3h + 45 min extra om in te dienen. Geen online toezicht, 
professoren waren wel op Zoom aanwezig voor vragen. Er was veel vertrouwen in de 
studenten: handtekening plaatsen onder een statement dat u de regels (geen internet 
gebruiken ed.) naleeft. Eventueel orale discussie achteraf om te kijken of u wel begrijpt 
wat u neerschreef en of het van u was. (nadeel voor mensen met minder goed schrift, 
inclusief mijzelf, scanner -> Camscanner). 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 100 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 360 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Geen exotische bestemming, maar wel een zeer internationale sfeer. Erg veel fulltime 
masterstudenten van overal (Chili, China...) met dezelfde interesses (bij mij was dat 
theoretische fysica), velen waren heel open en vriendelijk. Heel erg groot aanbod aan 
vakken en vooral gespecialiseerde vakken. Alles was op één campus en er waren 
genoeg activiteiten voor ontspanning (on-campus sporthal, ISN, andere 
studentenclubs). Heel veel extra curriculaire activiteiten (door Covid kwam dit niet tot 
haar uiting) en er was een goede academische sfeer. Uitwisselingservaring is altijd een 
meerwaarde! 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Let op moet de werklast: ik had een heel hoge werklast omdat ik veel vakken had in 
één periode (drie periodes per semester en sommige vakken liepen over meerdere), 
meeste vakken hebben ook huistaken. Door die hoge werklast (en Covid) heb ik niet 
veel activiteiten kunnen doen (wel bv. Discover Holland weekend van ISN Amsterdam). 
Er wordt aangeraden om soms iets gemakkelijkere vakken op te nemen: niet erg 
interessant als dat vakken zijn waarin u niet geïnteresseerd bent. Via Datanose en 
Course Catalogue zijn examens en lessenroosters op voorhand te bezichtigen, plan 
dus goed vooruit! ISN Amsterdam: zeker een meerwaarde, leuke activiteiten. Buddy 
program stelde bij mij niet veel voor, er zat niet veel drive in de lokale buddy. Vrienden 
maakt u zeer snel door de toffe sfeer die er heerst, even een student aanspreken en 
hij/zij verwijst u door naar een Whatsappgroep met 30 andere studenten (in mijn 
geval). Let op voor huisvesting, nog steeds moeilijk in Nederland. Museumkaart is een 
aanrader voor de meer culturele student (Covid belemmerde dit voor mij). Alles is 
gemakkelijk met de fiets bereikbaar, maar soms kan uw verblijf wel ver weg liggen van 
de campus. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 

 Gastinstelling: Universiteit van Amsterdam 

 Land: Nederland 

 Periode: 2de semester 2011-2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Onoverzichtelijk en verwarrend 

 Ik kreeg niet genoeg persoonlijke hulp bij de administratie. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Niet nodig.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit ging gemakkelijk, er is een goede organisatie vanuit gastinstelling.  

 Amsterdam is eerder duur. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Niet genoeg bereikbaarheid, en het is vaak niet duidelijk hoe alles precies geregeld 

moet worden. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed. 

 Ik neem aan dat er wel degelijk gecoördineerd werd, maar toch vind ik dat er heel 

wat meer individueel begeleid mag worden want ik heb van de coördinatie niet 

zoveel gemerkt. 

 Professoren en assistenten waren vriendelijk en steeds bereid te helpen. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding. 

 Ook het leermateriaal was zeer goed. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zeer goed in vergelijking 

met de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 70 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Amsterdam is een heel interessante, open-minded en moderne stad. Er is een groot verschil 

tussen België en Nederland, wat redelijk onverwacht is. België kan nog heel wat leren van 

hoe alles in Amsterdam aangepakt wordt. 



 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zorg dat je niet al te veel studiepunten opneemt tijdens je erasmusverblijf, want het is 

sowieso heel anders dan thuis waardoor je tijd nodig hebt om je aan te passen en alles te 

realiseren, en aan administraties te voldoen. 
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