
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Chemie  

• Gastinstelling: DESY  

• Academiejaar: 2021-2022  

• Land: Duitsland  

• Periode: 01/03/2022 – 31/05/2022  

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Stage  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Eerst vond ik het niet super duidelijk wat er allemaal in orde gebracht moest worden. 

Eenmaal ik de juiste persoon gecontacteerd had (Regine) werd alles duidelijk uitgelegd.  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: aangezien mijn opleiding al Engels is was dit geen probleem. 

 

Ter plaatse: Er was geen taalvoorbereiding nodig.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Hiervoor was er geen hulp. Maar al bij al heb ik vrij vlot iets gevonden.  

2.4 Administratie ter plaatse 

Er was hier maar weinig administratie nodig. De communicatie met mijn verantwoordelijke 

verliep vlot  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

Ik heb voornamelijk kennis opgedaan over synchrotron bronnen en over XRF. Verder leerde 

ik met Monte Carlo simulaties werken. Ik leerde ook meer over de gang van zaken in een 

bedrijf.  

3.2 Begeleiding en feedback 

Er waren 2 feedback momenten georganiseerd. Verder nam mijn promotor in DESY ook wel 

contact met me op om dingen op te volgen. De begeleiding kon in het begin wel beter, maar 

dit had ook te maken met nogal strikte corona maatregelen.  

3.3 Leermateriaal 

Ja. 

3.4 Examenperiode/beoordeling (werklast, moeilijkheidsgraad,…) 

De werklast lag vrij goed. Er was voor mij voldoende tijd om mijn verslag te schrijven na de 

stage.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

De communicatie was vlot en duidelijk. 

3.6 Communicatie  

Dit was soms iets minder vlot. In het begin van dit jaar werd de verantwoordelijke voor 

buitenlandse stages gewisseld. Dit zorgde soms voor enige verwarring. Ook de communicatie 

met mijn promotor liep soms moeilijk. Dit voornamelijk doordat deze het nogal druk had. Ik 



kreeg wel een extra promotor (Phd student) aangewezen waarmee ik heel vlot kon 

communiceren.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  170 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 650 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 290 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Veel nieuwe mensen leren kennen van verschillende origine. Even op jezelf zijn en op jezelf leren 

wonen. Nieuwe stad leren kennen.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Een goed kot lijkt me vrij belangrijk. Naar mijn gevoel is het heel leuk om met mensen een kot te 

delen aangezien je op de stage plaats zelf niet per se veel mensen van je leeftijd ontmoet.  

 


