
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier 

 Land:  Frankrijk 
 Periode:  08/02/2016 - 31/05/2016 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

- Learning agreement for traineeship (Stage / Masterproef) 

- Taaltest  

- Verzekeringsattest  

- Bewijs van inschrijving  

- Transcript of records  

- Persoonlijke informatie fiche voor gastinstelling 

2.2 Taalvoorbereiding 

B1 

2.3 Zoeken naar logement 

Zelfstandig gezocht naar logement via cohousing websites (geen voorrang op 

studentenkamers aangezien ik als traineeship ging) 

2.4 Administratie ter plaatse 

Confirmation of arrival 

Enkel coördinatie van gastinstelling zelf. In het begin verliep het moeilijk, uiteindelijk is de 

administratie laattijdig in orde gekomen 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Promotor ter plaatse en in Gent om mijn masterproef bij te staan  

Niet veel feedback ontvangen, na de verdediging van mijn masterscript heb ik 

feedback gevraagd maar enkel feedback ontvangen van één professor over mijn 

presentatie en verdediging 

 Opdrachten waren duidelijk en tijdig meegedeeld. 

3.2 Inhoudelijk 

- Technische laboratorium vaardigheden  

- Organiseren van wetenschappelijk werk  

- Verwerken van resultaten en laboboek bijhouden  

- Relevante informatie in de literatuur opzoeken 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Werklast en moeilijkheidsgraad van stage vergelijkbaar met in Gent. De beoordeling gebeurde 

grotendeels door professoren in Gent. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 



4.5 Overige kosten (per maand): 10 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

- Taal is veel verbeterd  

- Zelfstandig zijn en problemen zelf oplossen  

- Professionele vaardigheden: administratief organiseren, flexibel zijn, beoordelen wat er van u 

verwacht wordt, andere werkwijze opnemen  

- Sociale vaardigheden: met nieuwe mensen van andere culturen omgaan  

- Persoonlijk: zelfvertrouwen opbouwen, initiatief nemen 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

- als je stage loopt in Frankrijk langer dan twee maand wordt je normaalgezien betaald  

- wees op tijd met administratie en alles errond (taallessen, accommodatie -> zit snel vol)  

- goed uitpluizen hoe je de vakken die je niet kan opnemen op erasmus in België gaat doen. Vb als je 

op erasmus gaat in het 1ste semester van je 2de master levert dat soms problemen voor de 

masterthesis op, professoren kunnen verwachten dat je het 1ste semester al in het laboratorium 

voorbereidingswerk doet en willen je niet meer accepteren als thesisstudent als je dat niet kan doen  

- let op met accommodatie op voorhand online boeken -> fraude of onrealistische foto's. ik raad 

officiele studentenaccommodatie aan of ter plaatse zoeken 


