
1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Chemie  

 Gastinstelling: Freie Universität Berlin  

 Land: Duitsland 

 Periode:  8/3/18 - 6/7/18  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Een motivatiebrief was nodig voor de Erasmus beurs te verkrijgen. Daarnaast moest ik 

ook een kopie doorsturen van de Europese ziekteverzerkeringskaart waarop ik een 

document ontving die ik dan naar een andere dienst van de FU Berlin moest 

doorsturen. Ik heb ook een stuk of 10 papers gelezen (was niet verplicht) die me wat 

meer inlichten over het onderzoek dat ik in Berlijn zou voeren.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Aangezien ik enkel een bachelorproef heb gedaan, was dit niet zo belangrijk. Ik 

heb de verplichte taaltest voor Engels ingevuld van OLS maar dit was niet bindend. 

Als je vakken opneemt zijn er wel bepaalde taalniveaus waaraan je moet voldoen.  

Tijdens: Niet van toepassing  
 

2.3 Zoeken naar logement 

De zoektocht naar het logement was niet echt duidelijk. Ik heb gelogeerd in 

Studentendorf Schlachtensee (wordt door universiteit zelf aangeboden). In november 

2017 ontving ik een mail waarin stond dat binnenkort de aanmelding voor een kamers 

begon. Maar heb nooit een mail ontvangen over de exacte datum en heb dan gelukkig 

per accident ontdekt dat je kon appliceren voor een kamer.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Alles verliep zeer duidelijk en vlot. Confirmation of stay kon ik zonder problemen 

verkrijgen. Mensa kaart (studentenkaart) krijg op je enrollment. Transcript of records 

was iets moeilijker te verkrijgen.  

Zeer vlot en ondersteunend, kennis van Duits kan een pluspunt zijn maar hoeft niet. 

Kennis van Engels is wijdverspreid.  
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Begeleiding was zeer goed zowel vanuit UGent als FU Berlin. Professor aan FU 

Berlin was zeer vriendelijk en attent. Mijn promotor uit Gent heeft me goed 

voorbereid op men onderzoek in Berlijn. Supervisor was super, ik heb zeer veel hulp 

van haar gehad, zowel in onderzoek als wat administratieve zaken die ik moest 

regelen.  

Promotor en supervisor waren altijd zeer vlot bereikbaar en attent.  
 

 



3.2 Inhoudelijk 

Ik heb 3 maand in het labo gewerkt en heb dan ook zeer veel labo skills bijgeleerd (bv. 

Schlenk line techniek). Ik merkte dat het niveau iets hoger lag dan aan UGent (toch 

voor Chemie). Een compleet nieuwe richting in de chemie is voor me open gegaan. In 

de bacheloropleiding werd er maar weinig aandacht besteed aan de richting waarin ik 

onderzoek deed. Mijn engels is er ook zeer veel op vooruit gegaan en het schrijven 

van het report (bachelorthesis) is een zeer goeie oefening voor de masterthesis.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Het onderzoek zelf was zeer interessant, ik had er zelf nog niets van gezien tijdens de 

opleiding. Maar door de papers te lezen was ik snel mee. Ik had wel het gevoel dat de 

moeilijkheidsgraad hoger ligt dan aan UGent. Er wordt meer van je verwacht. Het 

onderzoek was wel vrij zwaar, meestal begon ik om 9h in het lab en pas na 18h verliet 

ik het lab weer. Het was dus zeker en vast geen 9 to 5 job. Het report op zich kroop 

ook wel wat werk in, maar je kan tijdens het onderzoek al wat schrijven en zo de 

werklast wat meer schrijven. (tip)  
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 385 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 320 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 400 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

- Opkrikken niveau (wetenschappelijk) Engels  

- Laboskills  

- Andere land, andere aanpak van onderzoek voeren  

- Het was de beste tijd van men leven. Ik kan het aan eenieder aanraden.  

- Staat goed op CV  

- Nieuwe vrienden, nieuwe culturen 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

- Probeer eerst op privémarkt verblijf te zoeken (rond Krumme Lanke bv). 

Studentendorf Schlachtensee ligt in zuid-west Berlijn, met o.v. duurt het 35-45 min 

naar universiteit. Wil je echt naar de toffe dingen in Berlijn ben je gemakkelijk 50 min 

tot 1h onderweg. Kies je toch voor de studentendorf, neem niet de goedkoopste 

kamers. Zijn vaak zeer vuil en keuken en badkamer moet je met heel veel mensen 

delen. Ik had een WG kamer, ik moest 385 euro/maand betalen. Keuken moest 

gedeeld worden met 5. Op de site stond dat er 2 badkamers waren voor 5 personen. 

Dit klopte echter niet, er waren 2 douches in dezelfde badkamer die je niet van elkaar 

kon afschermen, dus eigenliijk was er maar 1 badkamer voor 5 personen.  



- Zorg dat je een bankkaart mee hebt waarmee je contactloos kan betalen (belangrijk 

voor in wassalon studentendorf)  

- Schrijf je in in de internationale studentenclub (goeie manier om meer mensen te 

leren kennen)  

- Kennis van Duits is een pluspunt. Jonge mensen in Duitsland kunnen meestal Engels 

maar de iets oudere (bv. werknemers in supermarkt) spreken alleen maar Duits. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 

 Gastinstelling: Freie Universität Berlin 

 Land: Duitsland 

 Periode: 2de semester 2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor vertrek 

 Application form invullen voor FU Berlin 

 Erasmuscontract ondertekenen 

 Registreren bij een ziekteverzekering in Berlijn 

 Melden aan de ziekteverzekering dat je naar het buitenland vertrekt 

 GSM abonnement opzeggen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik volgde een taalcursus Engels niveau B1.2 aan de FU, 5 credits daarvan worden 

door de UGent aangenomen. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb me ingeschreven in de website aangeboden door Freie Universität Berlin, en 

een paar maanden later heb ik een mail ontvangen met het logement. 

 Voor de inschrijving moest ik reeds 400 EUR betalen maar dat wordt afgetrokken van 

de eerste maanden huur. 

 Je moet vroeg zijn maar eenmaal je ingeschreven bent, bekom je wel iets. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Aanmelden op het Erasmusbureau 

 Inschrijvingsgeld aan de FU betalen: ongeveer 170 EUR, maar openbaar vervoer voor 
je volledige verblijf is inbegrepen en je krijgt het goedkoopste tarief in de resto´s 
(bijvoorbeeld 1,50 EUR voor couscous) 

 Inschrijven bij de Burgeramt - dienst bevolking van Berlijn: dit kan gemakkelijk 2 uur 
duren dus je gaat er best naar toe als ze net openen. Duits spreken is een gigantisch 
voordeel. 

 Aanmelden bij de conciërge 

 Huurcontract tekenen 

 Begroetingsgeld aanvragen 

 Learning agreement wijzigen 

 Aanmelden voor vakken en aanmelden voor examens  

 Na de examens moet je overal attesten van geslaagdheid ophalen en deze attesten 
laten transformeren tot transcript of records 

 Confirmation of departure indienen 

 Confirmation of arrival indienen 

 Mensacard aanvragen 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De begeleiding aan de gastuniversiteit was zeer goed. Er werd duidelijke informatie 

gegeven, administratie verliep snel en ik kreeg zeer goede tussentijdse feedback. 

 

http://www.sxc.hu/photo/1034801


3.2 Inhoudelijk 

De uitwisseling was zeer waardevol en betekende een duidelijke meerwaarde voor 

mijn opleiding. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De moeilijkheidsgraad van de vakken stemt overeen met deze aan de Universiteit 

Gent. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 140 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 200 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 640 EUR 

4.4 Studiemateriaal: 40 EUR 

4.5 Overige kosten: 

 Fiets: 50 EUR 

 Inschrijvingsgeld FU: 177 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert enorm veel door gewoon ergens alleen aan te komen in een stad en alles zelf te 

moeten uitzoeken. Je leert actief je vrienden te onderhouden en jezelf bezig te houden. En je 

leert ook vooral hoe goed we het in België op sommige vlakken wel niet hebben! Je leert een 

nieuwe cultuur kennen, neemt nieuwe gewoontes aan, en je leert een nieuwe taal.  

De universiteit biedt andere vakken die met een andere stijl gegeven worden, dus niet alleen 

van de vakken, maar soms ook de andere stijl biedt een extra meerwaarde!! 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Overweeg het zeker! Een medestudent van mij is volledig open gebloeid tijdens zijn Erasmus.  

En vergeet het maar dat Erasmus alleen maar feesten is, voor sommige vakken moet je even 

hard werken als in Gent. Dus verwacht je aan hetzelfde niveau, dan kan het alleen maar 

beter zijn. 
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