
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie  

• Gastinstelling: Trinity College Dublin  

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Ierland  

• Periode: 14/02/2022 – 03/06/2022 

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Masterproef  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Labo contacteren. Learning agreement opstellen.  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Engelse lessen gedurende de opleiding waren voldoende.  

 

Ter plaatse: Geen.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Zelf gezocht op basis van eigen voorkeur.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Aankomst papieren laten ondertekenen voor beurs.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

Heropfrissen van basis biotechnologie technieken. Zelfstandig leren werken. 

3.2 Begeleiding en feedback 

Slecht. Iedereen had wel de beste intenties om te helpen maar het project was niet duidelijk 

georganiseerd. Feedback was goed, maar liet redelijk lang op zich wachten waardoor ik 

kortbij de deadline nog veel moest aanpassen.  

3.3 Leermateriaal 

Nee. Toen ik aankwam werd het onderwerp van mijn thesis bepaald, maar het duurde nog 

enkele weken voordat het doel duidelijk was voor mij.  

3.4 Examenperiode/beoordeling (werklast, moeilijkheidsgraad,… ) 

De werklast was op zich goed en moeilijkheidsgraad ook. De beoordeling moet nog volgen.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Iedereen was zeer behulpzaam, maar door gebrek aan organisatie was het niet altijd 

gemakkelijk. Ik heb veel zelf moeten uitzoeken zonder duidelijk uitgeschreven protocols.  

3.6 Communicatie  

De communicatie verliep goed over het algemeen.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 800 EUR 



4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Dublin is een fantastische stad.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik zou aanraden om lessen te volgen in het buitenland in plaats van een stage of thesis. Ik heb 

misschien wat pech gehad met het labo waar ik terecht ben gekomen. Ondanks dat iedereen daar 

wel heel vriendelijk en behulpzaam was, is mijn ervaring daar niet optimaal geweest.  

 


