
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling:  Technische Universiteit Eindhoven 

 Land:  Nederland  

 Periode:  29/08/16-29/12/16  
 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Ik moest ervoor zorgen dat verschillende documenten in orde waren. Daarnaast werd 
er ook gezorgd dat ik een begeleider had voor mijn thesis daar.  
 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: niet van toepassing 

Tijdens: Niet van toepassing.  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Dit was heel moeilijk. Ondanks het feit dat ik een aanvraag had gedaan voor een 
logement van de universiteit, heb ik dit toch niet gekregen. Daarom moest ik zelf op 
zoek naar een verblijfplaats. Via verschillende kanalen, is dit uiteindelijk gelukt. Maar 
ik moet toegeven dat dit een extreem moeilijke zoektocht was.  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

De administratie ter plaatste verliep vlot. Dit was ook allemaal goed aangegeven via 
de site van de universiteit.  

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goed. Net zoals hier in Gent, was er een mogelijkheid om vragen te stellen over de 
cursus, via mail. Daarnaast ben ik ook eens langsgegaan bij een professor om enkele 
vragen te stellen.  
 

3.2 Inhoudelijk 

Ik heb de vakken cryptology en optimization gevolgd. Deze waren heel interessant.  
Daarnaast heeft het verblijf mijn angst om Engels te spreken helpen overwinnen. 
Tussen veel internationale studenten heb je immers geen keuze om een andere taal 
te spreken.  
Tot slot gaf dit verblijf me ook de kans om banden te leggen met mensen van over de 
hele wereld. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examens waren minstens even moeilijk dan deze in Gent.  
Net voor de examenperiode was er één week een soort van inhaalweek, waarin het 
mogelijk was de vakken te studeren.  
Tijdens de blok- en examenperiode heb ik in de bibliotheek van de universiteit 
gestudeerd. Deze was perfect georganiseerd, en voldeed aan alle noden van de 
studenten. 
 

 

 

 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  40 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 210 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De uitwisseling, via het Erasmus+ programma was een fantastische ervaring. Tijdens 
een dergelijke uitwisseling leer je heel veel nieuwe, enthousiaste, sociale 
internationale studenten kennen. Je leert op deze manier nieuwe culturen en 
gewoontes kennen van over heel de wereld. Daarnaast leer je ook omgaan met 
andere meningen, waardoor je ook over je eigen mening begint na te denken.  
Tot slot heeft een uitwisseling ook een groot voordeel op vlak van taal: Hoewel ik 
naar Nederland ben gegaan, kom je sowieso in een internationale groep terecht, 
waardoor je verplicht wordt om Engels te spreken. Dit heeft als gevolg dat de kennis 
van het Engels verbetert. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

De belangrijkste tip, als je naar Eindhoven op uitwisseling wilt gaan, is goed op 
voorhand beginnen zoeken naar accommodatie.  
Daarnaast kan het ook een tip zijn, om verdraagzaam om te gaan met alle 
verschillende culturen. 

 


