
1. Algemeen 

• Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 

• Gastinstelling: University of Helsinki 

• Land: Finland 

• Periode:  26/08/2021-23/12/2021  
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

De administratieve verplichtingen werden duidelijk weergegeven door de presentatie en de 

roadmap op de website. Die roadmap heeft me gedurende het gehele proces heel erg 

geholpen aangezien deze duidelijk alle punten aanhaalden waarmee je rekening moest 

houden op de verschillende momenten in het gehele proces en dit een houvast was om alles 

op tijd in orde te krijgen. Ook als ik bijkomende vragen had over deze administratieve 

verplichtingen ben ik altijd snel en goed geholpen.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Ik heb geen speciale taalvoorbereidingen gedaan voor vertrek. Het enige wat ik heb verplicht 

moeten doen is de OLS taaltest.  

 

Taalvoorbereiding ter plaatse: 

Ik heb ook ter plaatse niets van taalvoorbereiding gedaan. Gewoon praten met andere 

uitwisselingsstudenten en lokale mensen was voor mij de beste taalvoorbereiding die ik kon 

hebben om ook goed de lessen te kunnen volgen.  

 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de applicatie die ik moest doen aan de universteit van Helsinki heb ik ook kunnen 

appliceren voor verblijf. Ik heb dat ook gedaan en uiteindelijk ook een aanbod gekregen die 

ik dan genomen heb. Dus dit is in mijn geval zeer vlot en gemakkelijk verlopen. Ze hadden op 

voorhand ook aangegeven dat het kon zijn dat je niet kreeg wat je had opgegeven. Dit is ook 

het geval geweest maar nog steeds ben ik zeer tevreden geweest van het aanbod dat ik heb 

gekregen.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

De administratie en communicatie ter plaatse was enorm goed. Het enige wat een beetje 

lastig was dat wanneer je via mail de dienst voor uitwisselingsstudenten in Helsinki 

probeerde te bereiken, je soms 3 dagen moest wachten voor antwoord (werd wel door hen 

aangegeven dat dit kon) waardoor echt dringende vragen niet direct werden beantwoord. 

Ook voor specifieke vragen kreeg ik vaak een link van hun website doorgestuurd die ik zelf al 

had gelezen maar die mij niet meer uitleg gaf.  

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 



 

Deze werd zeer goed georganiseerd. Doordat daar procentueel veel punten staan op 

oefeningen elke week, word je wel meer vastgehouden en begeleid in het verwerken van de 

leerstof. Dit zorgt er ook voor dat je elke week een feedback krijgt op hoe goed je dat stuk 

leerstof hebt begrepen/beheerst. Dit geeft, nu ik mijn punten ook heb, een zeer goed beeld 

of je het begrijpt of niet.  

 

Ik heb niet echt lokale coördinatoren gehad. Wat wij als uitwisselingsstudenten wel kregen 

waren tutors (lokale studenten die ons mee de stad en het studentenleven daar lieten zien). 

Dit was een geweldige meerwaarde aan mijn verblijf daar. Je leert er niet alleen andere 

uitwisselingsstudenten (die hetzelfde studeren) kennen maar ook lokale studenten waar je 

gemakkelijk vragen aan kan stellen over het lokale leven.  

 

Communicatie verliep altijd zeer goed. Professoren waren altijd gemakkelijk te bereiken en 

zeer open en begripvol zodat er voor problemen ook altijd een oplossing kon gevonden 

worden. Ze zijn daar wel iets gemoedelijker in de communicatie tussen student en professor. 

Dit merk je vooral in het sturen van mails waarbij zei antwoorden met enkel hun voornaam.  

 

 

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 

Het leermateriaal vond ik niet altijd even gestructureerd maar dat is denk ik meer een 

gewoonte. In Gent ben ik gewoon na 1 week lessen al mijn cursussen proper in orde te 

hebben (afgeprint) en boeken aangekocht te hebben moest dit nodig zijn. Doordat zij veel 

focus leggen op oefeningen en verwerken met de cursus is het daar niet de gewoonte om je 

cursus af te drukken wat ervoor zorgt dat van boeken er een online versie ergens te vinden 

is. De cursus wordt ook vaak nog niet volledig op het platform gezet of professoren 

gebruiken zelf een ander platform hebben waarop ze hun lesmateriaal zetten. De 

verschillende aanpakken van professoren zorgde voor minder structuur. Al het lesmateriaal 

moest je van overal zowat verzamelen had ik het gevoel. Alles werd wel tijdig beschikbaar 

gesteld, moest dit eens niet het geval zijn geweest, hielden ze hier ook wel rekening mee.  

 

3.2 Inhoudelijk 

Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

 

Ik denk dat ik enorm genoten heb van de brede keuze aan vakken fysica die ik daar heb 

kunnen opnemen. Van cloud physics naar particle physics naar astrophysics naar data 

science (wat niet echt specifiek fysica is maar wel een branche die ik heel interessant vind) 

heb ik toch proberen nog verder te zoeken naar wat ik in mijn komende anderhalf jaar nog 

van vakken wil opnemen in Gent of in welk onderwerp ik mijn thesis eventueel zou willen 

doen. Hierdoor heb ik voor mezelf toch een beter beeld gekregen van waar ik me toch nog 

wat meer in wil gaan verdiepen.  

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast, 

moeilijkheidsgraad,...) 



 

Ik heb niet het gevoel gehad dat er echt een examenperiode was wat ik mentaal wel heel 

aangenaam vond. Na 7 weken was er telkens wel een examenweek met gemiddeld 3 

examens maar doordat studentenverenigingen nog steeds activiteiten voorzien in die week 

leek de zwaarte van een examenperiode daar veel minder te zijn dan hier in Gent. Ook was 

er niet voor elk vak een examen, maar moest er dan een groepswerk of een 'examen' 

waarvoor je 10 dagen kreeg (en je deze absoluut niet volledig nodig had) gemaakt worden. 

Dit neemt niet weg dat de werklast in het algemeen erop verminderde. Ik had meer het 

gevoel dat de werklast een ganse tijd zeer hoog werd gehouden. Hier in Gent kan je tijdens 

de lesweken meer naar je eigen zin plannen wanneer je aan iets werkt of studeert omdat 

deadlines vaak ver weg liggen van wanneer ze worden opgegeven. In Helsinki was dit elke 

week 3 deadlines gemiddeld (en dit waren vaak behoorlijke taken van heel wat pagina's). Dit 

was vanuit mijn ervaring veel zwaarder dan in Gent. Maar de examens vond ik persoonlijk 

wel iets gemakkelijker. Wat ik in Gent meestal zie is dat er meestal moeilijkere oefeningen 

gevraagd worden dan tijdens het jaar in oefeningenlessen worden gemaakt terwijl deze daar 

heel analoog en gelijkaardig waren. Langs de andere kant had je die gelijkaardige oefeningen 

van tijdens de lesweken ook wel zelf moeten uitzoeken. Kortom, de werklast van het totaal 

semester was hetzelfde, de verdeling van de werklast werd gewoon anders ingedeeld dan 

hier in Gent.  

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  370 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 562 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 7 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Het heeft op heel veel vlakken een meerwaarde gegeven. Niet enkel op academisch vlak maar ook 

zeker op persoonlijk vlak. Door eens een andere structuur van een semester te hebben (twee 

periodes met veel meer focus op wekelijkse deadlines) en een andere manier van lesgeven te krijgen 

(ik vond het vaak veel meer to the point puur doordat ze in die 7 weken eigenlijk dezelfde 

hoeveelheid leerstof moeten zien en in mijn ogen alles dus veel meer gericht is op wat echt 

belangrijk is in dat vak) heb ik toch beter kunnen zien welke aanpakken beter bij mij passen en wat ik 

in de toekomst, in wat voor systeem ik ook terecht kom, mezelf een structuur kan aangeven binnen 

dat systeem dat voor mij het beste werkt. Daarnaast is het op persoonlijk vlak ook een zeer grote 

meerwaarde. Je leert echt op jezelf leven en jezelf in alle situaties te redden. Ik heb vooral het gevoel 

dat ik op communicationeel vlak veel zelfzekerder ben geworden. Niet enkel door het spreken van 

een andere taal maar ook doordat ik hier zelf diversere niveaus van de maatschappij heb moeten 

aanspreken (authoriteiten, universiteit, professoren, medestudenten). Wat ik ook een zeer grote 

meerwaarde vind aan de uitwisseling is het ontmoeten van studenten die allemaal een andere 

nationaliteit hebben. Zo leer je heel veel nieuwe perspectieven kennen.  

 

 



6. Tips voor toekomstige studenten 

Als je erover denkt om het te doen, gewoon doen. Het is via het Erasmusproject de gemakkelijkste 

manier om het te doen. Probeer zeker in het begin van of zelf voor je verblijf alle sociale 

mogelijkheden mee te nemen. Zo leer je snel en gemakkelijk heel veel mensen kennen waar je ook je 

vrienden uit gaat maken voor de rest van je verblijf.  

 



1. Algemeen 

• Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

• Gastinstelling: University of Helsinki 

• Land: Finland 

• Periode:  30/08/2021-23/12/2021  
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Ik vind het wel nogal een grote stapel papierwerk om Erasmus te plannen en heel veel 

mailwerk om alle handtekeningen te bemachtigen (elke persoon afzonderlijk sturen).  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Hiervoor heb ik niet echt veel voorbereiding voor genomen mits ik al sinds het middelbaar 

Engelse les heb gekregen en me wel sterk genoeg voelde om Engels te spreken  

 

Taalvoorbereiding ter plaatse: 

Hier was ik niet echt van op de hoogte, ik wist enkel dat er een Finse les was, maar mijn 

vakken waren allemaal in het Engels, dus dit was niet vereist.  

 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Dit was goed geregeld met de applicatie aan de Universiteit van Helsinki, zij hielpen je hierbij. 

En ik heb ook mijn eerste keuze gekregen dus daarmee was ik zeker blij.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Zeker ook voor mijn applicatie aan de Universiteit van Helsinki, moest ik nog eens al mijn 

gegevens doorgeven. Dit kan volgens mij op een efficiëntere manier verlopen, door de 

studenten slechts 1x alle papieren in te laten vullen en dat de informatie beschikbaar is voor 

zowel de UGent als voor de buitenlandse universiteit.  

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 

De professoren stonden op ieder moment klaar om te begeleiden en te helpen waar nodig. 

Bij sommige vakken kregen we ook wel echt specifieke feedback per taak wat ik zeker 

positief vond.  

 

De professoren antwoorden zeer snel op hun mail waardoor problemen of vragen snel 

werden opgelost. Ik heb ook het gevoel dat de professoren hier iets dichter bij hun 

studenten staan en iets minder afstandelijk zijn, het is wat gemoedelijker.  

 

 

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 



Vaak kwam het lesmateriaal de dag voor de les zelf, dus zeker in orde. Het kwam wel eens 

voor dat het nog niet beschikbaar was, maar na attent maken van de professor hiervan 

kwam het lesmateriaal spoedig online.  

 

3.2 Inhoudelijk 

Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

 

Ik leerde om een poster op te stellen, mijn presentatievaardigheden aan te sterken, het 

analyseren van papers, werken in een groep.  

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast, 

moeilijkheidsgraad,...) 

 

Ze hebben een ander systeem van beoordelen. Het semester is nog eens opgedeeld in 2 

periodes, waardoor je 2 examenperiodes ook hebt. In de eerste periode had ik 3 examens in 

1 week wat wel best lastig was, en ik dan ook 1 herexamen hiervan had, maar gelukkig kon ik 

dat al doorheen het semester opnieuw afleggen zodat ook de theorie nog fris in het 

geheugen zit. In mijn 2de periode had ik slechts 1 examen en al de rest bestond uit vakken 

met taken, presentaties en dergelijke en dit verlaagde de stress en de druk ook wel, en ik 

vind het beter om niet op een momentopname te worden beoordeeld. Ik vind toepassing 

van theorie veel belangrijk dan het echt vanbuiten blokken zelf. Ik vind niet persé dat de 

moeilijkheidsgraad verschilt met in België, maar de manier van beoordelen wel, je krijgt wel 

al snel een hoog cijfer als je goed je best doet en ze zien dat je het begrijpt.  

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  250 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 423 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

Ik zie het zeker als een meerwaarde om eens uit jouw comfortzone te komen en eens in een totaal 

nieuwe omgeving terecht te komen en met zoveel nieuwe mensen (met allemaal hun eigen 

meningen en gewoontes) in contact te komen. Om zelfstandig leren te worden, om jezelf te leren 

ontdekken, om te leren genieten en jouw sociale vaardigheden aan te sterken.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ga er gewoon voor! Je zou er spijt van krijgen nadat je alle verhalen hebt gehoord van anderen, dus 

grijp de kans, maak je geen zorgen over het vele papierwerk, dat komt allemaal wel goed. Je kan een 

cultuurshock krijgen en het even moeilijk hebben met aanpassen, maar je bent omringd door zoveel 

mensen die in het zelfde schuitje zitten, en daardoor voel je je zeker wel gesteund.  



1. Algemeen 

Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 
Gastinstelling: University of Helsinki 
Land: Finland 
Periode: 05/01/2020 tot en met 15/05/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Na de acceptatie door de Ugent volg je een duidelijk stappenplan op het 
mobiliteitsplatform van de universiteit van Helsinki. Dat bestaat voor een deel uit 
gelijkaardige stappen zoals een motivatie brief en learning agreement, maar ook extra 
noodzakelijke documenten waaronder een Engels language certificate. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Minimum B2 Engels. 
Tijdens: Geen taalvoorbereiding ter plaatse. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Een éénmalig offer gekregen via het mobiliteitsplatform van de universiteit van Helsinki. 
Zelf verblijf zoeken is daar zeer moeilijk. 
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Het overgrote deel van de administratieve zaken wordt geregeld op de welcome fair. Dit 
is een dag een week voor het schooljaar begint waar je samen met je Erasmus groepje 
van de studierichting naar toe gaat. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De meeste vakken waren opgebouwd uit wekelijkste theorielessen en oefeningssessies 
waar de oefeningen die je thuis individueel moest maken, overlopen worden. Op die 
manier ben je altijd mee met de lesinhoud en krijg je zeer snel feedback over je werk. 
 

3.2 Inhoudelijk 

De vakken die ik opnam kwamen allemaal, uitgezonderd Fins, uit de master "astronomie 
en deeltjesfysica ". Ik heb vooral mij kennis omtrent astrofysica sterk verdiept met een in 
veel vakken sterk aanwezige computationele component. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Doordat er ook een sterke focus is op het dagelijks werk aan de hand van wekelijkse 
verplichte oefeningen, is de druk op de eindexamens iets kleiner. Er is geen grote 
blokperiode voorzien voor de examens die al meteen starten de week na de laatste 
lesweek. Dit zorgt ervoor dat je de leerstof minder gedetailleerd kan voorbereiden, maar 
dat verwachten ze ook niet. Drie van mijn vakken waren grotere " eindprojecten " waarbij 
je enkele weken de tijd krijgt. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 450 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  
 
 
 
 



5. Persoonlijke getuigenis 

Naast de interessante vakkenkennis omtrent allerlei astrofysische onderwerpen, was het 
ook heel leerrijk te zien hoe je het ervan af brengt in een totaal nieuwe omgeving 
helemaal op je eentje. Je leert je plan trekken wat uiteraard soms ook betekent hulp 
vragen aan de juiste mensen. Al de clichés over verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
die je hoort over Erasmuservaringen zijn in grote mate correct heb ik ondervonden. 
Wanneer je terug komt, lijken nieuwe zaken je een stuk minder eng en dat is uiteindelijk 
een belangrijke meerwaarde. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Maak je schoolplanning (vakken, projecten...) niet te druk als dat mogelijk is. Zo heb je 
meer tijd om mee te doen aan de activiteiten georganiseerd door de studenten-
verenigingen of om de stad/omgeving te verkennen zonder opofferingen te moeten doen 
voor je schoolse activiteiten. Een goede combinatie tussen school en ontspanning is 
zeer belangrijk op een Erasmus. 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 
Gastinstelling: Universiteit Helsinki 
Land: Finland 
Periode: 26/08/2019 tot en met 29/05/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Indienen van learning agreement en het inschrijvingsattest, tekenen en indienen van 
beurscontract. Het learning agreement samenstellen en het laten tekenen van dit 
document door beide instellingen neemt de meeste tijd in. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: OLS test maken duurde een klein uur 
Tijdens Dit was niet nodig. Optioneel kon je een taalcursus Fins volgen. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Logement werd aangeboden via een applicatie van de gastinstelling. Dit moest je op 
tijd invullen (maart, april) en in juni kreeg je al dan niet bevestiging van het 
aangevraagde logement. Je start best op tijd naar het zoeken van een logement, 
aangezien de plaatsen beperkt zijn. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Invullen van je gegevens, en indienen van learning agreement en taal certificaat via 
een applicatie (Mobility-Online). Er was per faculteit een verantwoordelijke voor 
Erasmus waaraan je vragen kon stellen. deze persoon was goed bereikbaar en 
behulpzaam. Indien je een jaar blijft, moet je je registreren bij de lokale overheid. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De professoren waren altijd bereid om meer uitleg te geven tijdens de les. Indien je dit 
wou, moest je de desbetreffende professoren wel aanspreken. Feedback over 
examens werden niet standaard gedaan. De afstand tussen professor en student is 
kleiner dan ik gewoon ben waardoor de drempel om vragen te stellen lager wordt. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Uitbreiding van mijn kennis in microbiologie. Het leren samenwerken met mensen uit 
andere landen/culturen en leren communiceren in het Engels met deze mensen. De 
andere manier van lesgeven geeft je een ander inzicht op de leerstof en stimuleerde 
mij op zelf meer op te zoeken over de behandelde onderwerpen in de les. Het 
uitvoeren van een begeleid project aan de universiteit heeft mijn vaardigheden in het 
lab verbetert en mij geleerd om na te denken over de resultaten en om problemen op 
te lossen. Het leren presenteren voor een groep die kritische vragen stellen. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Er is geen voorbereidingstijd voor examens. Na 6 weken les is er een examenweek 
voor alle vakken. Hierna start een nieuwe periode met nieuwe vakken zonder vakantie. 
Voor sommige vakken waren de examens georganiseerd gedurende deze 6 weken les. 
Je werd verplicht om de leerstof bij te houden. De werklast is vergelijkbaar met de 
UGent. De moeilijkheidsgraad ligt een beetje lager dan UGent maar door de beperkte 
studietijd wordt dit verschil gecompenseerd. 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 350 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Het leren communiceren in een andere taal en nieuwe mensen leren kennen. 
Zelfstandig je plan leren trekken, integreren in een andere cultuur en andere culturen 
leren kennen. Compromissen maken met mensen wanneer je samen activiteiten doet 
of samen op reis gaat. Je leert een ander land kennen door rond te trekken, dit is 
studeren en reizen tegelijkertijd. Deze afwisseling is een goeie motivatie om te 
studeren wanneer nodig. De kwaliteit van het onderwijs is gelijkwaardig met UGent. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Begin op tijd aan de learning agreement en het zoeken van logement. Erasmus is een 
aanrader en een meerwaarde voor elke student. Als je op Erasmus gaat, moet je voor 
een volledig academiejaar gaan omdat dit zo leuk is en een semester is snel voorbij. 
(Ik zou dit zo opnieuw willen doen, je maakt vrienden voor het leven!) 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Wiskunde 
Gastinstelling: Universiteit Helsinki 
Land: Finland 
Periode: 27/08/2019 tot en met 29/05/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Zeer doenbaar. Zeer goed ondersteund door professor Leo Storme en door mevrouw 
Regine Coolen. Ik heb altijd snel en accuraat antwoord gekregen. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Geen, mijn Engels was al voldoende, en een ondertekend document waarin een 
professor garandeert dat je niveau voldoende is volstaat. 
Tijdens: Geen. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Zeer makkelijke. De universiteit heeft een studenten home voor Erasmus studenten, 
alhoewel dat niet iedereen daar altijd een plaats krijgt blijkbaar. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Goed begeleid. Lokaal word je opgevangen door 'tutors' die je overal meenemen naar 
al de belangrijke plaatsen. Het merendeel was ook op één dag georganiseerd, 
alhoewel dit wel lange wachtrijen als gevolg had. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goed, soms was er een laatste les ingepland om over het examen te spreken. 
 

3.2 Inhoudelijk 

Zeer interessante lessen over wiskunde, algemene verbreding van mijn kennis. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Vrij makkelijk, alles was mooi verspreid en de examens waren goed doenbaar. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 400 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 552 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

In Helsinki zijn de oefeningen verplicht, wat mij verplichte om mijn vakken volledig bij te 
houden. Dit is iets dat ik zeker in de toekomst meer zal doen. Ook waren er enkele 
specifieke vakken die in Gent niet gegeven worden en die zeer interessant waren. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Finland is vrij duur, maar de levenskwaliteit is zeker hoog. Bezoek voldoende natuur en 
ga ook eens naar de dichtbije hoofsteden/ grote steden van andere landen. De 
universiteit is zeer goed. Je zal merken dat de vakken wat minder uitdagend zijn dan in 
Gent, dit is niet noodzakelijk slecht. Een jaar studeren aan Helsinki University is zeker 
de moeite waard. 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 
Gastinstelling: University of Helsinki 
Land: Finland 
Periode: 26/08/2019 tot en met 20/12/2019 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement zelf opstellen en laten goedkeuren door Ugent. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Geen taalvoorbereiding nodig. Wel moet je een OLS taaltest invullen voor 
vertrek. 
Tijdens: Geen 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Ging heel makkelijk. Via de universiteit in Helsinki krijg je toegang tot MobilityOnline. 
Dit is een soort online platform waar je extra info i.v.m. je uitwisseling moet invullen 
(zoals persoonlijke data). Hierop kan je ook housing aanvragen (je vult in of je een 
kamer/studio/appartement wil en alleen of gedeeld). Later krijg je dan 1 voorstel voor 
housing op basis van je aanvraag. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Bij aankomst de arrival form laten ondertekenen (kan op de Orientation Week). 
Eventueel wijzigingen aan je Learning Agreement doorgeven aan de UGent. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Bij sommige vakken had ik het gevoel dat er veel leerstof terugkwam die wij al gezien 
hadden in de bachelor (zoals Human and Cancer genetics). Natuurlijk zijn er ook 
vakken waar je dingen leert die je normaal nooit in Gent zou gezien hebben. Ik heb 
geen labo gehad tijdens mijn Erasmus dus qua vaardigheden is er niets veranderd. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Finland heeft een andere opleidingssysteem en vooral andere opleidingsingesteldheid. 
Er wordt veel meer gefocust op het begrijpen en analyseren van de leerstof. Omdat er 
minder focus is op blokken en vanbuiten leren kan je je ook veel meer bezighouden 
met de leerstof. Dat gezegd zijnde, zijn er wel heel veel oefeningen en opdrachten 
(papers, presentaties...). Deze worden best opgelost in teamverband. Het is dus 
handig om een leer/studeergroepje te vinden waarmee je kan overleggen en de 
oefeningen samen mee kan maken. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Het semester was opgedeeld in 2 periodes. Op het einde van een periode heb je voor 
sommige vakken een examen (voor sommige vakken is er geen examen, wel een 
presentatie/schrijftaak, ook veel openboek examens). Aangezien ik vakken volgde uit 
verschillende richtingen waren sommige examens niet echt goed op elkaar afgestemd 
(bv. een examen direct de dag na het vorige). De moeilijkheidsgraad van de 
leerstof/het examen varieert van vak tot vak. 
 
 
 
 
 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 320 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 612 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Op persoonlijk vlak is dit ongetwijfeld een meerwaarde! Je maakt snel nieuwe vrienden 
en komt in contact met heel wat verschillende mensen. De mentaliteit en organisatie 
aan de universiteit is anders dan in Gent (de sfeer tussen student/professor is losser 
en de studenten zijn minder, opsplitsing in 2 periodes). Het feit dat het semester is 
opgedeeld heeft z'n voor- en nadelen. Soms moet je hele grote pakken studeren op 1 
of 2 dagen (terwijl de ander lessen gewoon doorlopen), maar voor andere vakken heb 
je dan helemaal geen examen. Omdat het gespreid was i.p.v. alles in 1 maand zoals in 
Gent ben je wel maximaal 1 week per keer in die 'examensfeer'. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Haal zoveel mogelijk uit je Erasmus want het is écht voorbij voor je het weet en grijp 
alle kansen die je krijgt! Ga zeker ook steden buiten Helsinki/Finland bezoeken. 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 
Gastinstelling: University of Helsinki 
Land: Finland 
Periode: 27/08/2019 tot en met 20/12/2019 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Aanvraagprocedure aan UGent  

• Aanvraagprocedure aan University of Helsinki. 
 

2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Vereist niveau: B2 op de CEFR schaal  
Tijdens: Zoals eerder vermeld is er geen expliciete controle of je wel genoeg Engels 
kunt zolang je een language certificate hebt meegegeven bij de aanvraagprocedure. 
Over de lokale taal zijn er geen verplichtingen, maar wel een aantal opties. De 
universiteit biedt een aantal beginnerscursussen Fins aan waar je zelfs studiepunten 
voor kunt krijgen (3 of 5). Ik vond dit persoonlijk wel zeker de moeite; vooral als je een 
jaar blijft. Fins is een heel moeilijke taal maar het is leuk als je iets van de lokale taal 
kent zodat je kan uitpakken bij al uw nieuwe Finse vrienden! 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Tijdens het applicatieproces aan de kant van de University of Helsinki kan je bij je 
aanvraag beslissen om een kamer aan te vragen bij één van de 
studenthousingorganisations (Unihome of Hoas). Ik raad dit ten sterkste aan aangezien 
het algemeen geweten is dat het niet zo gemakkelijk is om iets te vinden op jezelf 
(alhoewel het zeker kan gedaan worden). Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel moeite 
je er in wilt steken. Wil je zekerheid van een kamer en het gemakkelijk houden, kies 
voor de optie bij de aanvraag. Wil je iets goedkoper dan zal je wat meer moeite moeten 
doen. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Zoals eerder vermeld is er een aanvraagprocedure (online) bij de gastinstelling. Deze 
is goed georganiseerd; alle stappen zijn duidelijk en komen voor een groot deel 
overeen met de aanvraagprocedure aan UGent via OASIS (Learning Agreement, 
Language Certificate, Transcript of Records, Motivation Letter enz.). De universiteit 
heeft trouwens een heel goede website waar ALLE informatie te vinden is voor 
uitwisselingsstudenten, inclusief informatie over deze aanvraagprocedure. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Finland heeft een andere opleidingssysteem en vooral andere opleidingsingesteldheid. 
Er wordt veel meer gefocust op het begrijpen en analyseren van de leerstof. Omdat er 
minder focus is op blokken en vanbuiten leren kan je je ook veel meer bezighouden 
met de leerstof. Dat gezegd zijnde, zijn er wel heel veel oefeningen en opdrachten 
(papers, presentaties...). Deze worden best opgelost in teamverband. Het is dus 
handig om een leer/studeergroepje te vinden waarmee je kan overleggen en de 
oefeningen samen mee kan maken. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Finland heeft een andere opleidingssysteem en vooral andere opleidingsingesteldheid. 
Er wordt veel meer gefocust op het begrijpen en analyseren van de leerstof. Omdat er 
minder focus is op blokken en vanbuiten leren kan je je ook veel meer bezighouden 
met de leerstof. Dat gezegd zijnde, zijn er wel heel veel oefeningen en opdrachten 
(papers, presentaties...). Deze worden best opgelost in teamverband. Het is dus 



handig om een leer/studeergroepje te vinden waarmee je kan overleggen en de 
oefeningen samen mee kan maken. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Zoals eerder vermeld is de ingesteldheid van evalueren anders dan hier in Gent. Er is 
dan ook geen blokperiode: elke module (7 lesweken) wordt onmiddellijk gevolgd door 
een examenweek. Daardoor bestaan examens voornamelijk uit oefeningen en 
inzichtelijke vragen. Laat je hierdoor wel niet misleiden! De moeilijkheidsgraad van de 
leerstof is niet perse gemakkelijker dan in Gent. Je zal veel moeten werken tijdens de 
zeven lesweken (opdrachten, oefeningen, papers...), ook omdat er heel wat 
permanente evaluatie is. Nu, over het algemeen valt dat wel goed mee. Ikzelf kon de 
werklast goed combineren met veel andere leuke activiteiten: de stad, het land en de 
Finse cultuur leren kennen (zelfs een reisje naar Lapland). Samengevat zou ik zeggen 
dat er tijdens het semester van jou verwacht wordt dat je vrij veel werkt. Als je dit doet 
zullen de examens niet zo heel moeilijk zijn en ook relatief stressvrij. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR - 300 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik raad eigenlijk iedereen aan om één of andere buitenlandse ervaring op te doen. Je 
leert zoveel bij, zowel over jezelf als over anderen. Je leert voor jezelf zorgen en 
onafhankelijk zijn. Je hebt een gelegenheid om in een omgeving geplaatst te worden 
waar je kan doen wat je wil en kan zijn wie je wil. Uitwisselingsstudenten komen van 
landen over de hele wereld samen op één plaats en dat is een hartverwarmende 
ervaring. Iedereen is zo verschillend en er is altijd wel iemand waarmee je een sterke 
connectie maakt. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn maar het beloont echt wel om 
uit je comfortzone te komen. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

• Verwaarloos je schoolwerk zeker niet maar herinner jezelf eraan dat studeren niet 
het enige is waarom je op uitwisseling gaat. Probeer zoveel mogelijk te ontdekken 
en avonturen te beleven!  

• Als je jezelf in de lokale cultuur wilt mengen, raad ik aan om een volledig jaar op 
uitwisseling te gaan. Vier maanden klinkt kort en voelt nog veel korter aan als je 
daar zelf bent.  

• Ga er zelf op uit en spreek met iedereen die je er interessant uitziet.  

• Geniet van elk moment; je gaat er later veel mooie herinneringen aan overhouden. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: University of Helsinki 

 Land: Finland 

 Periode:  28/08/2018-21/12/2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

LA, curriculum samenstellen, aanvraagprocedure van Helsinki doorlopen,... 

2.2 Taalvoorbereiding 

Niet nodig aangezien onze masteropleiding in het Engels wordt gegeven. 

Ter plaatse: Niet nodig, Finse lessen zijn wel mogelijk om te volgen. 

2.3 Zoeken naar logement 

Kan je aanvragen tijdens het applicatieproces van Helsinki. Als je er op tijd bij bent dan kan je 

housing krijgen van de unief zelf. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Ondertekenen van certificate of arrival & departure werd gedaan op de welcome fair. Helaas 

moest mijn volledige LA opnieuw gemaakt worden aangezien er te veel vakken overlapten. 

Maar dan heb je al een account voor de WebOodi pagina en kan je meer informatie zien. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Heel goed. De kloof tussen student en professor is daar veel minder groot. De meeste 

professoren antwoorden heel snel op hun mails, natuurlijk heb je wel altijd uitzonderingen 

maar als je de mail met hoge urgentie verstuurd, krijg je wel een antwoord.  

De communicatie verliep veel informeler. Je spreekt een prof gewoon aan met de voornaam. 

Dit maakt het soms gemakkelijker om de mentale kloof te overbruggen voor vragen te stellen 

De powerpoints kwamen meestal na de les online. Dit was vooral te wijten aan het feit dat de 

meeste lessen werden gedoceerd door guest lecturers die last minute hun ppt nog 

aanpasten.  

Je kan de lesboeken altijd gratis uitlenen in de bib. 

Iedere erasmusser krijgt een tutor group toegewezen. In die groep heb je zo'n 10tal andere 

buitenlandse studenten van je departement en 1 Finse student. De Finse student helpt je 

voornamelijk tijdens de oriëntatieweek met alles op orde brengen etc. en je kan er altijd bij 

terecht voor vragen.  

De international office was ook eer behulpzaam en antwoordde over het algemeen heel snel 

op mails. 

3.2 Inhoudelijk 

Ik heb enkele keuzevakken uit de tweede master al opgenomen en het vak "Advanced 

Immunology" is een echte aanrader! Heel goed georganiseerd en voor elk onderdeel kwam 

er een guest lecturer uit dat specifieke veld. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Het semester wordt opgedeeld in 2 periodes. Na elke periode heb je een "examenweek". De 

meeste vakken echter duren maar een 3-4 weken en daarvan heb je dan een examen tijdens 

de lessen.  



Dit valt goed te combineren als je allemaal vakken opneemt van dezelfde richting. Ik nam 

echter vakken op van 4 verschillende richtingen waardoor het soms een beetje 

gecompliceerd werd. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  350 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 540 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 150-200 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Dit was echt een onbeschrijfelijke ervaring. Ik ben volledig verliefd geworden op het land en de 

cultuur.  

Door naar Finland te gaan, heb ik niet alleen veel over mezelf geleerd maar heb ik ook ontdekt in 

welk veld ik later wil werken.  

Aangezien de studenten daar later aan de unief starten, weten ze al veel beter wat ze willen bereiken 

met hun studie. Dit kan je heel goed merken aan de kennis die ze al bezitten wanneer ze starten aan 

de bachelor. De studenten mogen ook vrij kiezen welke vakken ze opnemen zolang ze maar enkele 

verplichte vakken doen. Hun motivatie werkt heel aanstekelijk. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Het is veel papierwerk, maar laat dat u echt niet tegenhouden!!  

Eenmaal je daar bent en je LA is volledig in orde, vergeet je dat zo snel en amuseer je u tot en met!  

En als je enige interesse hebt in immunologie, volg dan zeker het vak "Advanced Immunology". 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: Helsinki University 

 Land: Finland 

 Periode:  27 Augustus - 21 December 2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

OLS taaltest, learning agreement ondertekenen, beurscontract 

2.2 Taalvoorbereiding 

B2 

Ter plaatse: Je kan Finse les volgen, al is dit helemaal niet de moeite als je maar een semester 

blijft. Op een semester geraak je helemaal niet ver in die moeilijke taal. Iedereen spreekt er 

vlot Engels. 

2.3 Zoeken naar logement 

Bij het inschrijven aan de UH, kon je ook opteren voor verblijf en je preferenties doorgeven. 

Je komt terecht in een home van de universiteit of een appartement van HOAS. Dit laatste 

was voor mij het geval: zeer modern, praktisch, groot kot. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Tekenen attest verblijfsperiode, aanvraag Fins id nummer, eventuele wijzigingen van het 

learning agreement doorgeven en opnieuw laten tekenen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De eerste week krijg je een tutor toegewezen. Die leidt je met je groep rond en alle papieren 

worden zo snel mogelijk getekend. Algemeen zijn de verantwoordelijken goed bereikbaar via 

mail. De openingsuren van hun kantoor is echter heel beperkt dus dat plan je best vooraf in/ 

gaat naar een ander algemener kantoor. 

Leermateriaal waren steeds ppt's of een online cursus. Beide steeds tijdig beschikbaar en 

even/iets beter gestructureerd dan aan de UGent. 

Vlotte communicatie, ze staan zeer open. Finnen zijn in het algemeen heel efficiënt. 

De professoren zien je echt als gelijke, spreek hen het liefst aan met hun voornaam. Op 

excursies gaan ze samen met de studenten in de sauna, ... Proffen staan veel dichter bij de 

studenten. 

3.2 Inhoudelijk 

In het vak 'Ecology' was er een week excursies naar verschillende types raised bogs, mires, 

swamps etc. Ook verschillende bossen werden bezocht. Al deze verschillende vegetaties zien 

was wel de moeite. Daarnaast in het vak 'Sensory ecology and evolution' werd er veel 

feedback gegeven op reviews, presentaties en onderzoeksvoorstellen die je moest schrijven. 

Deze feedback was heel gedetailleerd. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De werklast voelde lager dan aan de UGent. Misschien is dit doordat het semester is 

opgedeeld en de leerstof in een compactere periode wordt gegeven/er meer nadruk wordt 

gelegd op taken en presentaties. Dit zorgde dat je meer in detail bezig was met de leerstof, 

dat je er meer in op ging. De leerstof blijft langer hangen. De examens waren dan na enkele 



weken, gevolgd door een week 'echte' vakantie.  

Algemeen waren de examens merkelijk matiger qua moeilijkheidsgraad dan aan de 

Universiteit Gent, waarschijnlijk omdat er dus ook meer taken zijn doorheen de periode. De 

nadruk wordt ook meer gelegd op begrijpen i.p.v. het kunnen reproduceren. De examens zijn 

meestal 4-5 vragen die in essay vorm te beantwoorden zijn, waarvoor je meestal maar enkele 

uurtjes tijd hebt. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  350 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 403 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 300 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

-Je leert meer op jezelf staan, je plan trekken.  

-Finnen zijn heel efficiënte werkers. Groepswerken zijn dan ook meestal heel tof en je leert er echt 

mee bij.  

-Je neemt Finse gewoonten over. Finland staat verder dan België en misschien ook dan Nederland. Je 

doet er goeie ideeën op.  

- Wanneer je terug komt vallen de Belgische gewoonten op. Je stelt wat meer in vraag...  

 

Algemeen heb ik niet veel bijgeleerd qua biologische leerstof, maar ongetwijfeld is mijn Engels er 

heel erg op vooruit gegaan. Daarnaast wordt je een pak zelfstandiger na een Erasmus ervaring. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

-Het eten in de studentenresto's is heerlijk. Heel duurzaam, allemaal lokaal gehaald en voor maar 2.6 

euro een zeer goeie deal. Daarnaast kan je salade en brood bijnemen zo veel je wilt.  

-Openbaar vervoer is heel stipt, heel frequent en voor 27 euro/maand kan je de bus, tram, trein en 

metro nemen in Helsinki regio.  

-In de lessen zaten er veel internationale studenten, waardoor je de neiging hebt om alleen met hen 

om te gaan. De Finse studenten zullen niet zo snel contact zoeken met internationale studenten. Ga 

daarom naar evenementen/ danslessen/studentenverenigingen waar vooral Finnen zijn om hen te 

leren kennen.  

-Durf ALLEEN naar een evenement gaan. Maar dus echt zonder ook 1 andere Erasmusser mee te 

nemen. Ipv dan samen te klitten, zal je verplicht zijn om nieuwe contacten te leggen en de Finnen 

zullen ook sneller contact zoeken. Finnen zijn hele aangename mensen. Blijf dus niet enkel met 

internationale studenten omgaan.  

-Doe een Finse sauna. Mixed. Zet je er over. Liefst nog een sauna aan een meer waar je dan in duikt.  

-Maak van je reis naar Finland een trip op zichzelf. Ikzelf ging met de Flixbus naar Duitsland, dan naar 

Stockholm om daar met de ferry naar Helsinki te gaan. Je leert er mensen kennen die je later weer 

ziet, je kan verschillende steden bezoeken (gewoon inplannen...), je doet een zalige ferry trip met 

zicht op vele eilandjes en het is duurzamer dan het vliegtuig. Je hebt ook meer echt het gevoel dat je 

'ver' bent van thuis. Iets dat je niet echt realiseert wanneer je in enkele uren in Helsinki staat. Om 

terug te keren ben ik naar Tallin gegaan met de ferry, om vervolgens via Estland, Letland, Litouwen, 

Polen, Duitsland en Nederland terug te keren. Maak van je trip een reis op zich. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: University of Helsinki 

 Land: Finland 

 Periode:  28/08/2018 - 21/12/2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

In kader van de initiële acceptatie door UGent moest een motivatiebrief en een voorlopig 

Learning Agreement ingediend worden. Voor de effectieve uitwisseling moest bovendien een 

acceptatie van de gastinstelling doorgegeven worden en het uitwisselingscontract 

ondertekend worden. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vereist niveau van B2 voor Engels, te bewijzen met taalcertificaat. 

Ter plaatse in geen verdere taalvoorbereiding vereist. Alle lessen zijn in het Engels en met het 

vereiste taalniveau vormt dit geen enkel probleem. Er is mogelijkheid om Fins of Zweeds te 

leren. 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement werd geregeld door de Universiteit van Helsinki zelf. Bij de applicatie werd 

gevraagd een voorkeur te geven voor huisvesting (studio, gedeeld appartement, ...). 

2.4 Administratie ter plaatse 

Ter plaatse moesten alle wijzigingen aan het Learning Agreement doorgegeven worden aan 

UGent. Verder moest een document met confirmatie van aankomst en vertrek ondertekend 

worden door de Universiteit van Helsinki. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goede begeleiding van de lessen door de proffen. Examens waren meestal in de vorm van 

groepswerken, presentaties en discussies in de les waarbij je direct feedback kreeg. 

Lessen werden gegeven aan de hand van slides en bijkomende teksten, die elke week online 

werden gezet (gelijkaardig systeem zoals Minerva). 

Communicatie met professoren verliep zeer gemakkelijk. Ze waren altijd aan te spreken op 

kantoor of na de les en mails werden snel beantwoord. 

3.2 Inhoudelijk 

Voor mij persoonlijk: programmeren in geografische context, de impact van 

klimaatverandering op het fysisch milieu en van de mens op natuurlijke bronnen (exploitatie) 

in detail bestuderen. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De beoordeling van de vakken verliep meestal via niet-periodegebonden evaluaties, 

groepswerken en presentaties. Enkele vakken hebben een schriftelijk examen zoals die aan 

UGent ook worden gegeven. Het grote verschil met UGent is dat er geen blok is: het 

semester is onderverdeeld in 2 periodes van 7 weken, waarvan de laatste week een 

examenweek is. Het is dus meer nodig de leerstof bij te houden doorheen het semester. 

 

 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  xxx EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 600 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): <10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Sterke boost voor taalvaardigheid in Engels, veel contacten met nieuwe mensen, ander 

onderwijssysteem leren kennen, er worden andere accenten gelegd op het domein van de geografie. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ja zeggen op elke mogelijkheid/activiteit die je kan doen. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: Universiteit van Helsinki 

 Land: Finland 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Invullen van het learning agreement en application form voor de Universiteit Gent, 

samen met een motivatiebrief en een overzicht van de twee masterjaren. 

 Vlak voor het vertrek moest het Erasmusbeurscontract ondertekend worden.  

 Voor de Universiteit van Helsinki moest ook een learning agreement en een 

application form ingevuld worden en een motivatiebrief geschreven worden. 

Bovendien waren ook een transcript of credits en een language certificate een 

vereiste. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er werd B2 op CEFR schaal vereist.  

 Ter plaatse volgde ik een vak 'English language support', waarbij de aandacht vooral 

lag op wetenschappelijk schrijven. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Via de HAOS website 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Het document 'Confirmation of LLP/erasmus study period' moest ingevuld worden, 

dit document bestaat uit twee luiken: het eerste luik moet ingevuld worden bij de 

aankomst in de gastuniversiteit en het tweede bij het vertrek. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding en heeft 

mijn interesse in het vakgebied gestimuleerd. 

 Het leermateriaal was inhoudelijk in orde en werd vlot en tijdig beschikbaar gesteld. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 350 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 391 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 270 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 40 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert je plan trekken in een andere taal en beter op je benen te staan. Het is heel leerrijk 

om andere nationaliteiten te leren kennen en hun visie beter te begrijpen. Bovendien is het 

ook gewoon leuk om samen rond te hangen. Verder is het ook interessant om eens aan een 

andere universiteit te studeren, zodat je verschillende universiteiten met elkaar kunt 

vergelijken. Het is zeker de moeite waard. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Op tijd beginnen met alles te regelen en als je twijfelt, praat erover! Het is echt de moeite 

waard en als de deadline voorbij is, is het te laat. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biologie 

 Gastinstelling:  University of Helsinki 

 Land:  Finland 

 Periode:  2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Veel werk aan het Learning agreement dat uiteindelijk niet uitvoerbaar bleek. 
Andere documenten gingen vlot en zonder probleem. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Zelfde vereiste als voor het starten van een Master in de Biologie, dus geen 
probleem. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Zeer vlot, echter beperkte keuze en instelling niet altijd even hulpvaardig. Duur. 
2.4 Administratie ter plaatse 

 Zeer vlot, echter vaak moeilijk te vinden. Hulp van lokale mede‐studenten was 
noodzakelijk. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Er was zeker voldoende mogelijkheid tot feedback. 

 Er was een  systeem met een  coördinator per groep Erasmusstudenten. Dit waren 
zelf  studenten.  Sommige  waren  hier  zeer  gedreven  en  hulpvaardig  in,  anderen 
verwaarloosden  de  taak  volledig.  In  het  laatste  geval  was  je  volledig  aan  je  lot 
overgelaten en zou het veel moeilijker geweest zijn om alle noodzakelijke dingen te 
doen. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was zeer goed opgesteld en zeer vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad  en de werklast  van de  vakken waren  in  vergelijking met de 

Universiteit Gent matig tot licht. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 100 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Vlotte communicatie met professoren liet toe om specifieke vakken te volgen of kennis op te 
doen. Sterke verbetering van Engels schrijven en spreken, goede wetenschappelijke 



communicatie. Ook veel kennissen met vergelijkbare interesse en verbreding van mijn 
wereldbeeld over heel de wereld. Kans tot reizen naar landen of delen van de wereld waar ik 
anders nooit zou komen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Specifiek voor University of Helsinki: Wees snel om in te schrijven in cursussen op Weboodi 
door beperkt aantal mensen per vak. Zoek een goede groepscoördinator (een student) als de 
gene die je toegewezen zijn taken niet volbrengt. 
Erasmus in het algemeen: Zoek contact met mensen buiten de Erasmus groep. Vaak blijf je 
steken met andere Erasmus studenten, en dit is ook belangrijk, maar het land en de cultuur 
leer je pas echt kennen als je ook lokale mensen leert kennen en in je vriendengroep hebt. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling:  University of Helsinki 

 Land:  Finland 

 Periode:  2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

  Learning agreement 

  LLP Financieringsovereenkomst 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Engels niveau moet goed zijn (begrijpen en spreken) 

 Je kan Finse  lessen volgen maar die zijn zeker niet verplicht (elk semester één voor 
beginners) 

2.3 Zoeken naar logement 

 Enkel online te doen; HOAS apartments 
2.4 Administratie ter plaatse 

 Student  Union  fee  (90euro),  Certificate  of  Attendance  (voorlopige  papieren 
studentenkaart),  studentenkaart,  politie  toeslag  betalen  omdat  je  langer  dan  3 
maanden  in  het  land  blijft;  binnen  de  3  maanden  (50  euro),  Weboodi  account 
aanmaken (login gegevens en dergelijke), bibliotheekkaart, … 

 Er waren heel wat problemen bij mijn aankomst maar die zijn na verloop van tijd 
toch opgelost geraakt, mede door de hulp van de Erasmuscoördinator in Helsinki. Hij 
zond mij naar de juiste mensen door. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De (tussentijdse) feedback was zeer goed. 

 Ze behandelen  je  echt  als  een  gelijke. Had niet beter  gekund,  iedereen  staat  zeer 

open naar studenten toe :) 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was zeer goed opgesteld en vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad  en de werklast  van de  vakken waren  in  vergelijking met de 

Universiteit Gent matig tot licht.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  360 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Internationale samenwerking, andere cultuur, schoolsysteem en puntenverdeling is anders 
(en lag mij persoonlijk beter), afstand prof‐student is kleiner, stimulatie om in het buitenland 
te gaan werken/te doctoreren, veel bijgeleerd of meerdere vlakken in het algemeen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Stel al je vragen eens aan een medestudent die vorig jaar of 2 jaar geleden naar hetzelfde 
land op Erasmus geweest is naar waar jij nu naartoe zou willen gaan. Deze student zal je zéér 
waardevolle tips kunnen geven. 

 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: University of Helsinki 

 Land: Finland 

 Periode:  2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Heel wat over en weer geloop.  
2.2 Taalvoorbereiding 

 Voor vertrek: ik volgde geen taalcursus Fins. 

 Ter plaatse: Taalcursus was mogelijk, maar heb  ik niet gevolgd aangezien  ik er geen 
studiepunten voor kreeg in België en het toch een behoorlijke cursus was. 

2.3 Zoeken naar logement 

  Gebeurde in samenwerking met HOAS, de huisvestingsmaatschappij voor studenten 
in Helsinki. 

2.4 Administratie ter plaatse 

  Gemakkelijk, 1 contactpersoon die snel werkte. 

 Heel goed, heel behulpzaam, mailden snel terug en hielpen zo veel waar mogelijk 
was. Ze namen vaak ook zelf contact op met de professoren om ons te helpen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen standaard. 

 De feedback was goed. 

 Heel vlot en aangenaam. Ik werd er echt behandeld als  iemand die gelijk  is aan hen 

of binnenkort op hun niveau  zal  staan.  In Gent  is  er nog meer  een niveauverschil 

tussen professor en student. Sommigen vinden dit een teken van respect voor wie al 

ver  in  zijn  leven  is  geraakt, maar  het  systeem  in  Finland  was  veel  aangenamer. 

Uiteindelijk  ben  je  allemaal  mensen  geïnteresseerd  in  hetzelfde,  je  kan  beter 

vriendschappelijk met elkaar omgaan dan er een klassenstelsel van te maken. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad  en de werklast  van de  vakken waren  in  vergelijking met de 

Universiteit Gent matig.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5 Overige kosten: 30 EUR 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Ik zou het meteen terug doen. Het vormt je goed als mens, leert je dat ons onderwijssysteem 
niet het enige is en onze manier van leerstof verwerken niet de enige manier is. Je leert de 
leerstof en het labowerk in een andere manier kennen, via andere benaderingen. Heel heel 
heel leerrijk, het leert je ook om in het dagelijkse leven meer out‐of‐the‐box te denken want 
alles wat voor jou als vanzelfsprekend was, is dat plots niet meer want het kan ook op een 
andere manier. Enorm boeiend! 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Begin er op tijd aan en verwacht niet te veel hulp van de universiteit bij het uitstippelen van 
je Learning Agreement qua vakken e.d. of je hele curriculum voor na je Erasmus. De 
universiteit wil er hun zeg over hebben, maar je moet het wel allemaal zelf regelen en als het 
niet goed is zelf terug oplossen. Hier en daar wat raad, maar in geringe mate. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: University of Helsinki 
 Land: Finland 

 Periode: 1ste  semester 2014‐2015 

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Application form 
 Motivation letter 
 Learning agreement 
 Transcript of credits 

 
2.2 Taalvoorbereiding 

 Level B2 on the CEFR scale 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Via de handige website HOAS. 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Vakken die waren veranderd. 
 

3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Engels en de vakkennis 
 
3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 sommige Finnen (2 lesgevers) gaven nogal Fins les (= zeer ingetogen) 
 Je kon altijd terecht met vragen, Profs stonden dichter bij ons dan ik gewoon 

was van in België. 
 Leermateriaal was altijd tijdig beschikbaar online 

 
3.3. Moeilijkheidsgraad & Beoordeling 

Gemakkelijker dan in België. Wij hebben een zeer zwaar systeem van een maand 
examens en ervoor al dan niet een blokperiode. In Finland heb je het gewoon in de 
loop van de week en ik had het gevoel dat ze minder streng verbeterde. 

 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5 Andere kosten (per maand): 250 EUR 

De studentenvoorzieningen op de universiteit waren zeer goed. We konden elke dag een 3 
gangen maaltijd eten voor 3.6 euro (wij aten meestal geen dessert zodat het op 2.6 euro kwam, 
en je kon bijnemen als je wou). We hadden een 4 maand - travel pas in Helsinki voor 90 euro, 
3 maand sporten voor 45 euro en we konden gratis printen (zodat ik werkelijk 0 euro 
gespendeerd heb aan lesmateriaal). 
 
 
5. Persoonlijke getuigenis 

 Je leert verschillende nationaliteiten kennen en je leeft er 4 maand mee samen,  
 je woont alleen in je studio zodat je zeer zelfstandig wordt.  
 Je leert een land kennen,  
 je leert een andere universiteit kennen,  
 je leert Erasmus-Engels,  
 je leert zelfstandig reizen.  
 Erasmus was tot nu de beste ervaring uit mijn leven, ik heb er de reis-microbe 

door te pakken gekregen en kan niet wachten tot ik mijn diploma heb en terug 
vertrek voor een langere tijd. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Erasmus, eigenlijk zou iedereen het minstens 1 semester van je 10 semester van je 5 
jarige studie moeten gedaan hebben. Zo'n ervaring! 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: University of Helsinki 
 Land: Finland 

 Periode: 1ste semester 2014‐2015 

 
 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 OUT 
1. Application Form (with motivation letter) 
2. Learning Agreement 

 IN 
1. Application Form (with motivation letter) 
2. Language Certificate 
3. Learning Agreement 
4. Transcript Of Credits 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Very good (B2, CEFR) is vereist (Engels). 
 Taalvoorbereiding was niet nodig. 
 Ter plaatse heb ik een namiddag English Language Support gevolgd op 

vrijwillige basis, hiervoor werd reclame gemaakt tijdens een vak dat ik nam. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Via je inschrijving aan Helsinki wordt er aangeraden een aanvraag in te dienen 
bij HOAS, een huisvestigingsorganisatie voor studenten in Helsinki. Ze geven 
je één aanbod, te nemen of te laten. De kans is groot dat je terecht komt in een 
home.  

 Mijn kamer was zeer mooi, net gerestaureerd, en het was eigenlijk een studio. 
Dit wel voor 520 euro per maand, terwijl ik een aanvraag had ingediend voor 
een gedeeld appartement.  

 Als je vroeg genoeg de applicatie invult krijg je zeker een aanbod, maar of dit 
binnen jouw budget valt is nog iets anders. 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 De week voor de lessen starten was er een welcome fair voor de buitenlandse 
studenten, waar alle administratieve zaken op dezelfde plaats konden worden 
uitgevoerd. Wij waren de eerste en waren op een halfuurtje klaar.  

 Voor administratieve zaken later kon ik op mijn campus terecht, na afspraak.  
 Voor het transcript of credits moest ik echter naar de andere kant van de stad, 

en hier was er vanwege de feestdagen tijdens de winter, slecht 



gecommuniceerd over de openingsdagen. Gelukkig is dit toch nog in orde 
gekomen. 
 

3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

 Vooral vaardigheden in het voorbereiden en geven van presentaties, schrijven 
van essays en dergelijke, wat hier lag wel de nadruk op. Dit alles in 
wetenschappelijk Engels uiteraard. 

 Kennis: biogenic volatile organic compounds (BVOCs), moleculaire ecologie 
(waarbij een hele week gewerkt werd met de computer, om met deze 
programma's te leren werken), ecologie van de boreale gebieden... 

 
3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 Dit was afhankelijk van het vak en de lesgever. 
Bv: - na een weekend seminar waarbij we presentaties moesten geven kregen 
we op het einde algemene feedback van buitenstaanders, wetenschappers die 
geen lesgevers waren van dat vak 
- twee docenten stuurden een mail met algemene feedback na het examen 
Indien nodig kan je ook steeds je lesgever contacteren. 

 Zeer goed aanspreekbaar. De lesgevers maken duidelijk dat je hen dingen mag 
vragen, aanspreken na de les enz. 

 Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar 
 

3.3. Moeilijkheidsgraad  & Beoordeling 

De examens werden gewoon op het einde van de lessenreeks gegeven, waardoor ze 
tussen andere lessen, gewoon tijdens het jaar vielen. Op het begin vond ik dit een 
stresserend idee, maar de examens zijn ook makkelijker, wat ook logisch is, ze kunnen 
niet verwachten dat we een vak supergoed kunnen als we de laatste les pas twee dagen 
ervoor gehad hebben en de andere lessen gewoon nog door gingen. 
Het voordeel hiervan is dat je echt nog veel onthoudt van uit de lessen, maar ik geef 
toch de voorkeur aan een vaste examenperiode op het einde van alle lessenreeksen. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 500 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5. Andere kosten (per maand): 30 EUR (transport) 

 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

 internationale karakter: mensen met andere achtergronden leren kennen, met hen 
discussiëren, nieuwe dingen leren van hen, internationale contacten behouden 

  kennismaking met een andere universiteit, andere educatie 
 goed om kritisch te blijven 
 zeer goed om Engelstalige vaardigheden op te doen 
 in het algemeen een sublieme ervaring die een invloed heeft op het verloop van je 

leven 
 specifiek voor Helsinki: ik heb enorm genoten van de aanwezigheid en nabijheid van 

de natuur, iets wat we in België hard missen. Ook de relatie van de stadsbewoners met 
de natuur staat op een veel hoger niveau van wat ze hier is. Een mooi voorbeeld om te 
zien dat het anders kan. 

 daarnaast heb ik ook beseft dat het thuis "zo slecht nog niet is". 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Huisvestiging is duur, als je er de tijd in wil steken kan je op voorhand al aansluiten in 
facebookgroepen over huren in Helsinki, en misschien een goedkoper alternatief 
vinden. De homes zijn echter heel sociaal, sowieso dat al je vrienden daar ook gaan 
zitten. Maar ze kosten wel 520 euro per maand. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biologie  

 Gastinstelling: University of Helsinki 

 Land:  Finland 

 Periode:  23/08/2015‐10/12/2015 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Heel transparant, enkele papieren invullen en handtekeningen gaan vragen. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Geen, bestaand niveau was voldoende. 

2.3 Zoeken naar logement 

Heel  moeizaam,  communicatie  van  de  gastverblijfplaats  was  helemaal  niet 

transparant. Door administratieve fouten van de universiteit en bureaucratie van de 

instelling die studenten  logement aanbied, ben  ik op de (dure) privé‐markt moeten 

gaan zoeken. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Slecht. Wouden geen  info verstrekken over  ingediende documenten, die  ik  lang op 

voorhand had gestuurd. Pas na de deadline vertelden ze me dat er ergens nog een 

stempel moest  en  een  verkeerde  handtekening  stond,  terwijl  ik  op  voorhand  had 

gevraagd  of  de  documenten  voldeden  aan  hun  eisen.  Kortaf  en  absoluut  niet 

vriendelijk. Door verkeerde communicatie en niet doorgeven van mijn gegevens, ben 

ik dan ook op de privémarkt logement moeten gaan zoeken, terwijl ik persoonlijk vond 

dat de fout helemaal bij hen lag, ik had alles stipt volgens de regels gedaan. Zij waren 

kortaf, absoluut niet behulpzaam en helemaal niet transparant. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Afhankelijk van vak tot vak. Begeleiding over wat er precies verwacht wordt van de 

student kon beter, want er wordt misschien te weinig stilgestaan bij het feit dat het 

systeem  helemaal  anders  werkt  en  dat  Erasmusstudenten  zich  hieraan  moeten 

aanpassen; voldoende informatie hierover is dan absoluut welkom. 

 Leermateriaal was meestal gestructureerd en tijdig beschikbaar. 

 Veel lesgevers zijn goed te bereiken, er waren enkele die via mail totaal niet bereikbaar 

waren. 

3.2 Inhoudelijk 

 Verdieping  in  metapopulation  theory,  essays  schrijven,  efficiënt  literatuurstudies 

doen, boreal ecology en natuurkennis van taiga, agriculture & forestry in developing 

countries, chemical volatiles in atmospheric composition and processes. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 Examenperiode was heel chaotisch, want examens vallen tijdens het semester, er  is 

geen echte examenperiode. Maakte de aanpassing groter. Zoals hierboven al gezegd, 

begeleiding van wat precies verwacht wordt kon beter. Veel meer constante stress 

omdat tijdens heel het semester je examens hebt en ook nog essays moet schrijven en 



taken moet maken. Ik had het gevoel dat ik daardoor mij nooit helemaal kon focussen 

of verdiepen in een onderwerp. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  700 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 800 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert heel zelfstandig zijn in een vreemde stad met vreemde mensen. Je moet zeker uit je 'comfort 

zone' stappen, op studiegebied en sociaal vlak. Je leert een nieuwe land en nieuwe stad kennen door 

er in te leven voor enkele maanden. Je leert eenzaam te zijn. Je leert een andere studiesysteem kennen 

en kan vergelijken met het systeem je thuis gewoon bent, al voor verschillende jaren. 

 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zorg dat je alle documenten voor de gastinstelling heel mooi in orde hebt. Wees bereid om heel veel 

geld uit te geven aan huur. Als mensen hun Erasmusverblijf ophemelen, wees er ook van bewust dat 

er een grote eenzame kant aan zit ook, naast alle leuke ontmoetingen en belevenissen. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: University Helsinki 

 Land:  Finland 

 Periode:  25/08/2015 tot 19/12/2015 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

In orde brengen van bilateraal akkoord. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Taalvoorbereiding (vereist niveau) vóór vertrek: 

Vereist niveau = B2.  

Behaalde niveau = C2. 

Taalvoorbereiding ter plaatse:  
Reeds voorbereid, ook geen complicaties gehad.  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de voorgestelde UH link. Alles verliep goed. Duidelijke mails en vlotte procedure 

om housing te vinden. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Communicatie verliep  in het begin wat stroef, vooral dan om andere  faculteiten  te 

contacteren.  Tijdens  het  semester  verliep  de  communicatie  heel  erg  goed.  Elke 

professor antwoordde binnen de 2 dagen op mails. Vaak zelfs direct. 

 

Voor  de mobiliteit was  dit  een  klein  drama.  Geen  enkele  professor  antwoordde, 

sommige professoren bleken niet te bestaan of werkten al 3 jaar  in een ander  land. 

Tijdens de mobiliteit (begin) was dit ook een probleem. Van zodra het semester echter 

degelijk gestart was, verliep alle communicatie vlot. Professoren antwoorden direct op 

mails. Dit is in mijn ogen beter dan bij de Universiteit Gent waar je soms maanden geen 

antwoordt krijgt op cruciale vragen. 

 

Kwaliteit coördinatie: Heel vriendelijke en aangename vrouw. Virve was duidelijk een 

zeer bezige en hard werkende  coördinator. Respect voor het aantal mails  zij moet 

verwerken op een dag. 

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Begeleiding niet echt gebruikt, al was die wel aanwezig  indien daar vraag naar was. 

Feedback was snel, accuraat en vlot.  

 Leermateriaal was tijdig beschikbaar voor de les, niet het uur of de dag ervoor, maar 

enkele dagen. Dat geeft studenten de tijd notities af te drukken. Groot verschil voor 

mij met de UGent.  

 

 



3.2 Inhoudelijk 

 Advanced Immunobiology was het beste vak dat ik ooit heb opgenomen. De manier 

van doceren en de inhoud van het vak waren opmerkelijk. Daarnaast waren de andere 

vakken vergelijkbaar zoals aan de UGENT. Dus normale kennis bijgebracht.  

 De uitwisseling betekende zeker een grote meerwaarde voor mijn studies en heeft mij 

zeer waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed gestructureerd en tijdig beschikbaar. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad van de vakken waren  in vergelijking met de Universiteit Gent 

matig. 

 De werklast van de vakken was in vergelijking met de studiepunten zwaar.  

3.4 Examenperiode 

 De examenperiode was gesplitst in 4 periodes. 2 grote 2 kleine periodes. De examens 
waren goed aangekondigd en de studiedruk kon zo gespreid worden. Dit systeem is 
echt hoegenaamd niet te vergelijken met universiteit Gent. Ik stoorde me elk jaar in 
mijn opleiding aan de manier van examinatie. Alles in 1 maand na 3 maanden studie. 
Dat zorgt voor een lakse mentaliteit bij de studenten tijdens het semester en veel te 
veel te leren tijdens januari of juni. Dat systeem werkt gewoon simpelweg niet. In dat 
ene semester in Helsinki heb ik mogelijks meer geleerd dan de laatste 2 jaar, puur 
door het feit dat je tijd krijgt om gegevens te verwerken. Je bent een bepaalde 
periode heel druk bezig met een vak, nadien examinatie en dan verder bouwen 
daarop. Niet alles op het einde, of herexamens na 7 maanden. Het is gewoon een 
heel goed functionerend logisch systeem aan de UH. Je weet waar je mee bezig bent 
en je werkt daardoor veel efficiënter.  
 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

Onbeschrijfelijke meerwaarde. Onmogelijk om hier neer  te  schrijven  in  enkele  zinnen.  Erasmus  is 

zonder meer de grootste verrijking van mijn leven geweest de laatste 4 maanden. Ik heb talloze nieuwe 

mensen ontmoet (vrienden gemaakt), vanalles bijgeleerd (studie en niet studie gerelateerd), gereisd 

als  een  bezetene,  een  nieuwe  cultuur  ontdekt  en  weten  te  appreciëren.  Het  was  een 

levensveranderende ervaring.  Ik zou  liefst nog 3  jaar Erasmus bij studeren. Dit programma zou een 

must moeten zijn in elke opleiding eerder dan een optie. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 

Ga gewoon op Erasmus. Niet twijfelen. Het is de beste tijd van je leven. 
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