
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie  

• Gastinstelling: Bicocca (unimib) 

• Academiejaar: 2021-20222 

• Land: Italië 

• Periode: 27/09/2021 – 21/06/2022 

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Vakken/theorie, Masterproef 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Erasmus aanvraag, contact met labo in Milaan, verzekering  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Italiaanse lessen aan UGent (beginners) 

 

Ter plaatse: Er werd wel verwacht dat Italiaans een basiskennis was, wat in het begin 

frustrerend was. Nu heb ik wel al wat Italiaans onder de knie.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Dit was zeer moeilijk. Organisaties zoals dovevivo vragen enorm veel extra kosten, waardoor 

ik deze oorspronkelijk wou vermijden. Ik ben in Juni 2021 een week op zoek gegaan in Milaan 

maar had niet meteen iets gevonden. Uiteindelijk door tijdsnood en gebrek aan opties ben ik 

toch voor dove vivo gegaan.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Bicocca: Dit verliep niet zo vlot. Mijn curriculum is vaak veranderd en uiteindelijk pas na mijn 

examens (januari) goedgekeurd door de universiteit ter plaatse. In oktober heb ik nog van 

faculteit moeten veranderen waardoor ik 2u onderweg was naar de les. Daarnaast werd er 

een probleem gemaakt van het feit dat ik zowel naar de les ging als in het labo stond. Ik kon 

zelf amper in de les geraken en dit beviel hen niet. Daarnaast was het voor hen ook een 

probleem om Engels te praten in de plaats van Italiaans, terwijl er online stond (en door de 

studenten ook bevestigd) dat de master in het Engels was. Na veel smeken hebben ze 

gelukkig toegegeven. Labo (IEO): Op zich verliep de administratie zeer vlot.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

In het labo heb ik geleerd zelfstandig te werken en mezelf te organiseren. Daarnaast heb ik 

ook verschillende technieken geleerd.  

3.2 Begeleiding en feedback 

Er was amper tot weinig begeleiding. In het eerste semester kon ik wel mijn begeleider 

volgen. Vanaf het tweede semester werd er een zekere zelfstandigheid van mij verwacht, 

wat de nodige stress opleverde. Het kwam er op neer dat ik mijn eigen (PhD) project had en 

ik deze zelf in handen had. Dit heeft me natuurlijk ook veel bijgeleerd en zolang ik enkel in 

het labo moest werken was dit aanvaardbaar. Vanaf ik moest schrijven voor mijn thesis, 



werd er weinig tot geen feedback gegeven. Ik moest aan de alarmbel trekken en mijn 

Belgische promotor, prof. Marie Joossens, contacteren om mij in de juiste richting te sturen. 

Natuurlijk heeft dit wel deels geholpen, maar een thesis schrijven zonder uitgebreide 

feedback gaf wel de nodige onzekerheden.  

3.3 Leermateriaal 

Dit deel gaat dan over bicocca: Bij kankerbiologie kwam het lesmateriaal vaak laat of zelfs 

niet online. Alhoewel de leerlingen zelf er ook niet durfden naar vragen. Bij genetica waren 

de slides wel telkens beschikbaar voor de les.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast/moeilijkheidsgraad,…) 

Bicocca: Beide examens waren online en mondeling. Deze verliepen goed en zoals verwacht. 

Labo: Beoordeling was goed.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Bicocca: Er was geen specifiek persoon waarbij ik terecht kon. Ik werd ook heel vaak 

doorverwezen naar andere contactpersonen die dan ook van niks wisten. Daarnaast was er 

ook een lange tijdspanne voor het beantwoorden van de mails.  

3.6 Communicatie  

Bicocca: Zoals eerder aangehaald, werd er aanwezigheid verwacht in de lessen terwijl dit niet 

mogelijk was door het labowerk. Dit werd via mail gecommuniceerd. Aan de andere kant 

werden mijn vragen wel snel beantwoord. Labo: In het algemeen heeft de taal barrier de 

communicatie ergens belemmerd, waardoor er misverstanden waren. Deze misverstanden 

werden dan ook gestimuleerd door het feit dat ik de vrijheid kreeg om alleen aan mijn 

project te werken.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 700 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Een zalige buitenlandse ervaring, die mij als persoon heeft ontplooid. Vrienden voor het 

leven leren kennen. Ook al was het enorm zwaar in het labo, heb ik toch zelfstandige en 

organisatorische skills ontwikkeld.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Maak duidelijke afspraken met de begeleiders in het labo.  

 


