
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: University of Melbourne  

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Australië 

• Periode: 21/02/2022 – 30/06/2022 

• Erasmus: Generiek beurzen: mobiliteitsbeurzen voor studenten 

• Soort verblijf: Vakken/theorie  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement (LA) opstellen. Beurs aanvragen (let op deadline is heel vroeg), hiervoor 

heb je nodig: een financieel plan, identiteitskaart, puntenlijst, motivering waarom je naar die 

stad en universiteit wil, LA, een aanbevelingsbrief en een socio-economische motivering 

waarin je verduidelijkt waarom je de beurs nodig hebt. Internationaal paspoort aanvragen. 

Student Visa aanvragen (subclass 500, non award sector). Om je visa aan te vragen heb je 

een CoE (confirmation of enrolment) nodig van de universiteit. Hiervoor moet je op de site 

van de universiteit redelijk wat zaken invullen zoals je vakken, paspoort toevoegen, 

taalniveau etc. Er staat vaak dat je een overseas student health cover nodig hebt voor je visa 

maar er is een uitzondering voor als je van België komt en je bent aangesloten bij de 

mutualiteit, je Europese ziekteverzekeringskaart is dan voldoende. Vliegtuig tickets kopen 

(check travel restrictions en vaccinaties). Zorg dat je kan betalen in het buitenland. Je kan dit 

via een prepaid card doen (dit kan je al regelen voor vertrek) of je kan een revolut kaart 

nemen of je kan daar ter plaatse even een rekening openen (maar dan is het ook handig een 

visa te hebben tot als je deze rekening hebt).  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Je moet een kunnen aantonen dat je voldoende Engels kan praten/schrijven 

(B2). Dit kan enerzijds door een test af te leggen (er zijn een paar officiële testen die ze 

goedkeuren) of door te zeggen dat je Engelstalige richting studeert. Bij mij was het 

voldoende dat ik een officieel document had waarin stond dat mijn master Engelstalig is.  

 

Ter plaatse: Ik heb niets meer gedaan ter plaatse qua taalvoorbereiding.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Op de site van de universiteit staan er een aantal studenten accommodaties. Je hebt 

appartementsgebouwen met verschillende types kamers. Je kan dan aanduiden of je alleen, 

met 2 of meer personen in 1 appartement wil zitten. Je kan ook kiezen voor een college maar 

deze zijn veel duurder, onder andere omdat er maaltijden inbegrepen zitten. Je kan drie 

verschillende opties ingeven bij het aanvragen van je housing en dan krijg je een mail als ze 

plaats hebben. Housing is in het algemeen niet goedkoop. Sommige mensen zaten in 

facebookgroepen en hebben op die manier andere opties gevonden die iets goedkoper 

waren dus dat kan je ook proberen.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 



Learning agreement finaliseren (kijken of je alle vakken kan doen die je oorspronkelijk 

gepland had) en laten tekenen door alle partijen. Timetable controleren en kijken of er 

overlap is van de vakken. Indien ja kan je een formulier invullen voor te wisselen als dat 

mogelijk is en anders moet je best de professor van het vak contacteren en kijken of 

aanwezigheid verplicht is. Student card aanvragen en ophalen. Eerste deel van 'confirmation 

of study period' laten tekenen (te vinden op oasis) en uploaden op oasis. Eventueel 

bankrekening openen. Simkaart kopen. Ik had Aldimobile en zou het zeker aanraden want ik 

had veel bereik en de data die je niet gebruikt kan je meenemen naar de volgende maanden. 

Mykicard kopen. Deze kaart heb je nodig om het openbaar vervoer te kunnen nemen. De 

kaart zelf kost 6 euro maar je kan je zou ook gratis toevoegen aan google/apple wallet. Eens 

je de kaart hebt kan je daar geld opzetten. Als je een bachelor student bent kan je een 

studenten myki aanvragen en dan betaal je minder per rit.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

In het algemeen is het minder vanbuiten leren en meer papers schrijven en veel literatuur 

lezen. Mijn schrijven in het Engels is verbeterd, je leert ook filteren tussen alle literatuur en 

de zaken uit papers halen die je nodig hebt. Voor mijn richting specifiek heb ik veel geleerd 

over wildlife management issues die ze daar hebben en hoe ze ze aanpakken. Time 

management zal ook verbeteren omdat je meer kleine deadlines hebt.  

3.2 Begeleiding en feedback 

De professoren waren heel toegankelijk voor vragen en zeker bereid om je te helpen. Op het 

einde van het semester kan je vakfeedback invullen. Bij elke taak kon je ook altijd op 

voorhand zien waar ze specifiek punten op gaven. Als je de taak dan terugkrijgt stond er bij 

welke rubrieken je punten verloren had en hadden ze ook in het document zelf notities 

toegevoegd.  

3.3 Leermateriaal 

Meestal wel, de lessen zelf vond ik soms iets minder gestructureerd.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,… ) 

Examenperiode was voor mij zeer goed te doen doordat ik vooral grote papers moest 

schrijven. Maar de onderwerpen en deadlines zijn al lang gekend dus je kan het goed 

inplannen.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

De contactpersoon die ik stuurde via mail (Eloise Lyndon) heeft altijd snel en nuttig 

geantwoord. Ze geven ook een presentatie in het begin van het semester om nog even op 

een rijtje te zetten wat je nog moet/kan doen en daar zie je de contactpersonen even live. 

Voor andere zaken moet je bij stop 1 zijn en dat gaat wel heel traag zowel online (nooit iets 

van teruggehoord) als in het kantoor (lang aanschuiven). Vooral in het begin van het 

semester als iedereen veel vragen had maar dat was mogelijks ook erger dan normaal 

wegens corona. je studentenkaart ophalen bij stop 1 was wel via een aparte ingang en ging 

vlot.  

3.6 Communicatie  

Zoals vermeld, de professoren waren heel toegankelijk en de barrière om hulp te vragen was 

heel laag.  

4. Kosten 



4.1 Reiskosten:  1400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 1040 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 220 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): / EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Bij mijn vakken waren de casestudies vaak specifiek over Australië. Je leert dus algemene principes 

en skills bij maar krijgt ook veel informatie over het land waar je verblijft. Dit is wat ik had gehoopt 

van een uitwisseling. Ik had dus niet het gevoel dat ik evengoed hetzelfde had kunnen leren bij mijn 

thuisuniversiteit. Je word ook semi verplicht om een structuur aan te brengen en je vakken goed bij 

te houden want voor elk les is er (verplichte) literatuur. Daardoor had ik wel het gevoel dat ik veel 

informatie had over de besproken onderwerpen en zelf kritisch kon nadenken over de aanpak van 

een bepaalde problematiek. Als master biologie vond ik het ook heel leuk dat er meerdere 'fieldtrips' 

gepland waren. Je woont ook alleen en leert dus zelfstandig zijn. Je leert heel veel mensen kennen en 

doet nieuwe ervaringen op. Een leuke bonus is dat het zo een mooi land is, in het weekend ben ik 

dus vaak de natuur ingetrokken.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

De uitwisseling gaat gepaard met heel veel papierwerk (zoals ik al deels heb opgesomd hierboven). Je 

doet dus best voldoende opzoekwerk naar alle voorbereidingen die je moet treffen en begint er op 

tijd aan. De universiteit zelf heeft ook een stappenplan op hun website. Huisvesting van de 

universiteit is zeer duur. Het pluspunt is dat je meteen heel veel andere studenten leert kennen en er 

veel activiteiten zijn. Maar als je op voorhand wat opzoekwerk doet en je toevoegt aan 

facebookgroepen kan je wel goedkopere appartementen vinden samen met studenten uit andere 

landen. Je moet ook alles zelf voorzien (potten, pannen, dekbed,...) dus hou daar ook zeker rekening 

mee (dit is wel bij elk type accommodatie). Ik zat in Lisa Bellear House en dat was zeker leuk maar 

soms had ik het fijner gevonden iets meer in het stad te zitten en als je in de zomer gaat kan het er 

ook heel warm worden als je aan de zonnekant zit. UniMelb heeft heel veel studentenclubs dus het is 

zeker de moeite om eens een kijkje te nemen en je misschien ergens aan te sluiten (bv. 

mountaineering club als je graag gaat hiken/kayakken, de surfclub enz.). Ze hebben andere stekkers 

in Australië dus je hebt een verloopstekker nodig. Het is misschien handig om 1 goeie stekker te 

kopen en dan een verdeelblok daarop aan te sluiten. Zo heb je meteen meerdere beschikbare 

stekkers en moet je maar 1 verloopstekker kopen. Er waren in mijn appartement ook wel usb-

stekkers om je telefoon op te laden. Winkels zijn tot laat open dus dat is gemakkelijk. Als je in de 

buurt van Brunswick woont, kan je ook naar 'cheaper buy miles'. Dit is een winkeltje waar ze dingen 

verkopen die niet altijd meer verkocht worden in de gewone supermarkt waardoor ze dus ook 

goedkoper zijn. De stad lijkt heel veel drukke straten te hebben maar als je wat zoekt zijn er heel veel 

kleine laneways waar je gezellig kan eten of wandelen. Elke zaterdag is er een tweedehands kunst en 

klerenmarkt in Fitzroy (rose street/fitzroy markets) die heel leuk is om te bezoeken. Als je een 

sportfan ben is het zeker ook eens leuk om een Australian Footbal Game mee te volgen in de 

Melbourne Cricket Ground. Zie deel 'voorbereiding' voor tips over de praktische zaken. Ik kan enkel 

nog toevoegen dat ze geen maestro hebben in Australië dus als je een revolut kaart neemt moet je 

een visa aanvragen. Het voordeel is dat je een lage wisselkoers hebt maar het nadeel is dat ze in 



Australië niet op dezelfde geld overschrijven als bij ons. Het was dus niet mogelijk om van een 

Australische bankrekening geld te storten naar mijn revolut rekening.  

 


