
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Paul Valéry Montpellier 3 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2011-2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning Agreement laten ondertekenen door Erasmusverantwoordelijke van de 
vakgroep 

 Erasmuscontract laten ondertekenen  

 Attesten van inschrijving en van universitaire verzekering op zak hebben.  

 Bij de mutualiteit een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen 
2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik heb een week taalles gevolgd aan de gastuniversiteit. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Kamers van de gastuniversiteit zelf waren niet meer beschikbaar. 

 In de privé heb ik een appartement gevonden voor verblijf gedurende 4 maanden. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Confirmation of Stay aan de gastuniversiteit laten invullen bij aankomst 

 Learning Agreement werd opnieuw opgesteld volgens wijzigingen in de 

lessenroosters 

 Bij vertrek opnieuw confirmation of LLP/Erasmus study period laten invullen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende. 

 Er werd op zich weinig hulp geboden vanuit de gastuniversiteit zelf, maar mits wat 

zoekwerk vormde dit geen probleem. 

 De professoren waren begripvol voor de Erasmus-situatie, we konden bij hen terecht 

als er problemen waren of iets dergelijk. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding. 

 Ook het leermateriaal was goed. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

met de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 50 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 430 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 10 EUR 

 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Om het niet te hebben over de clichés (zoals positief voor de meertaligheid en een nieuwe 

cultuur opsnuiven of een andere manier van denken) is dit mijn mooiste herinnering of 

bijgevolg grootste meerwaarde: het stimuleert je om na te denken over de perceptie van 

afstand. De gemiddelde Belg vindt de afstand Oostende-Eupen wellicht al ver, maar als je 

gedropt wordt in een land dat 10 keer zo groot is, plus je leert mensen kennen verspreid over 

het hele continent, dan schaaf je die visie al snel bij. Met andere woorden, de wereld is wat 

kleiner geworden na deze ervaring. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ga een weekje vroeger dan gepland en zoek ter plaatse een kot. Zo zie je tenminste waar en 

wat je mag verwachten en kom je niet voor verrassingen te staan. Indien je kans maakt op 

een kot van de universiteit zelf, zeker doen, want zo leer je al snel veel mensen kennen. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Geografie en Geomatica 

 Gastinstelling: Université Paul Valery, Montpellier 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Online registratie 

 Motivatiebrief schrijven 

 Learning agreement opstellen 

 Inschrijving via de website van de gastinstelling 

 Opsturen van allerlei documenten naar de gastinstelling 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik heb voor vertrek de cursus ‘Praktisch Frans 3’ gevolgd aan het UCT Gent. 

 Ter plaatse volgde ik nog een cursus Frans, niveau B2. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik had bericht gekregen dat de  logementen van de universiteit al vol waren,  ik heb 

toen  op  internet  gezocht  naar  logement.  Uiteindelijk  heb  ik  toch  een  kamer 

aangeboden gekregen in de residentie van de universiteit. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 De eerste dag: registratie van aankomst en studentenkaart ontvangen 

 Vervolgens heb  je een handtekening van de verantwoordelijke van de Geografie en 

het Erasmusbureau nodig.  

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De  begeleiding  aan  de  gastuniversiteit was  over  het  algemeen  goed.  Alles  verliep 

vlot. 

 De professoren antwoordden altijd zeer snel op e‐mails en na de  les kon  ik altijd bij 

hen terecht voor vragen. 

3.2 Inhoudelijk 

 De  uitwisseling  betekende  een  meerwaarde  voor  mijn  studies  en  heeft  mij 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

 

   



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: Ik ben met de auto naar daar gereden en moest dus enkel péage en benzine  

    betalen.  

4.2 Huisvesting (per maand): 230 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per week): 50 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 

4.5 Overige kosten: 400 EUR voor reizen naar omliggende streken. 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Het  afgelopen  Erasmusavontuur was  zonder  twijfel  een  van de beste  ervaringen  van mijn 

leven. De contacten die  ik daar heb opgedaan, de taalkennis, de steden die  ik allemaal heb 

kunnen bezoeken, dat alles zorgde voor een onvergetelijke ervaring en een bron van kennis. 

Met betrekking  tot de  lessen: sommige  lessen waren zeer  interessant, maar andere gingen 

nogal langzaam vooruit. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik kan elke student zeker een Erasmuservaring aanbevelen! Alhoewel Montpellier misschien 

een  wat minder  exotische  aantrekkingskracht  heeft  dan  andere  steden,  is  het  echt  een 

fantastische studentenstad. Wees vooral niet bang voor het Frans spreken, de eerste maand 

is moeilijk, maar na een  tijdje komt het vanzelf. Een voorbereidende cursus  is echter zeker 

een aanrader! 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Geografie en Geomatica  

 Gastinstelling: Université Paul‐Valéry Montpellier 

 Land:  Frankrijk 

 Periode: 1/9/2015 ‐ 24/12/2015 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement in orde brengen 

2.2 Taalvoorbereiding 

geen (Frans niveau B1) 

2.3 Zoeken naar logement 

gezocht via  internet naar  logement, niet gevonden dus  in montpellier zelf nog een 

week moeten zoeken. 

2.4 Administratie ter plaatse 

inschrijving voor examens (op 3 verschillende manieren) 

International Relations Officer heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik een logement 

had, en bij vragen konden we steeds bij hem terecht. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 niet veel begeleiding 

 bijna geen leermateriaal (alles op basis van eigen nota's) 

3.2 Inhoudelijk 

 Vakken:  

o géographie urbaine  

o géographie de la population et de la santé  

o cartographie et statistiques  

o enquêtes et analyses multivariées 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 werklast  viel  goed mee, moeilijkheidsgraad was minder  dan  aan  de  Ugent, maar 

doordat het in het Frans was, duurde het veel langer om alles te beheersen. 

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 244 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik heb vooral veel bijgeleerd over mezelf. Weg van mijn vertrouwde omgeving stond ik er plots alleen 

voor. Je moet jezelf oppakken om nieuwe vrienden te maken (want ze komen niet van zichzelf naar 

jou), je moet een slaapplaats zien te regelen, je moet alles zien te regelen met de universiteit,... Dit 



alles komt op je af de eerste weken. De 4 maanden van Erasmus waren heel intens en vermoeiend. 

Altijd in het Frans spreken of les krijgen in het Frans, in het begin lijkt het onmogelijk. Maar na verloop 

van tijd merk je dat je zelfs in het Frans begint te denken. En dat is juist de meerwaarde. Het is allemaal 

de moeite waard  omdat  je  omringt wordt  door  vrienden  van  verschillende  nationaliteiten  die  je 

levensstijl beïnvloeden. Plots is stress niet meer aan de orde, en plots is op tijd komen bij een afspraak 

om 14u niet meer een opgejaagd gedoe. De warmte die je van die vrienden krijgt na zo een korte tijd 

zal ik mijn leven lang onthouden, en ik weet zeker dat er vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. 

Mocht ik opnieuw kunnen gaan: onmiddellijk. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Niet twijfelen en er gewoon voor gaan. De schrik overwinnen om alleen te vertrekken is de grootste 

stap die  je moet zetten. Daarna gaat alles vanzelf! Het  is een cliché, maar het  is een onvergetelijke 

ervaring. 
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