
1. Algemeen 

• Opleiding: Master Informatica 

Gastinstelling: University of Southern Denmark  

• Land: Denemarken 

• Periode:  30/08/2021- 30/01/2022 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Ik moest een learning agreement opstellen, het meeste werk was om de vakken te vinden die 

je tijdens je uitwisseling wil opnemen. Eens je hieraan uit was moest ik die laten goedkeuren 

door de verantwoordelijke professor, dit ging best vlot. Daarna moest ik de vakken ingeven 

in Oasis wat ook vlot ging. Ook moest ik nog een motivatie schrijven op Oasis.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Ik moest een OLS taaltest doen voor vertrek, ik vond dit nuttig om te weten hoe ver ik stond 

op vlak van Engels. Echter moest ik voor de SDU ook een blad ondertekenen dat mijn niveau 

ten minste B2 was, maar aangezien dit voor mijn taaltest moest ingediend worden, moest ik 

gokken dat mijn Engels voldoende zou zijn. Moest de OLS taaltest plaats gevonden hebben 

voordat ik dit moest ondertekenen, dan kon ik dit met zekerheid gedaan hebben. (al was er 

dan ook een kans geweest dat ik het vereiste taalniveau niet gehad zou hebben en niet kon 

aanmelden voor de Erasmus)  

 

Taalvoorbereiding ter plaatse: 

Ter plaatse heb ik geen taalvoorbereiding gedaan. Er was een mogelijkheid om lessen Deens 

te volgen, maar hier zag ik de meerwaarde niet van in, ook omdat ik voornamelijk met 

internationale studenten omging in het Engels.  

 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Tijdens mijn aanmelding aan de SDU moest ik daarna ook (vrijblijvend, maar sterk 

aangeraden) een formulier invullen om een accommodatie aan te vragen. Door dit te doen 

kreeg ik automatisch een accommodatie toegewezen. Heel gemakkelijk dus! Echter kun je 

het offer slechts accepteren of weigeren, maar geen andere accommodatie vragen, 

waardoor ik in een officiële ghetto van Denemarken terecht gekomen ben.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Ik had vlot contact met het team van internationalisering van de SDU. Ik moest mijn aanvraag 

indienen aan SDU en vervolgens ook een aanvraag indienen voor accommodatie. Ik moest 

mij registreren voor de vakken via de website van SDU. Om het overzicht van de mogelijke 

vakken te krijgen was het wel moeilijk vindbaar, maar na een email met het team 

internationalisering werd ik vlot op weg geholpen.  

Ik had steeds contact met Inger Marie Jessen van het team internationalisering van de SDU. 

Zij was steeds heel vriendelijk en behulpzaam, zowel vooraf, tijdens als na mijn uitwisseling. 

Ik voelde me al meteen welkom alvorens ik vertrok.  

 



 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 

Doorgaans antwoordden de proffen snel op vragen. De communicatie met professoren is 

veel informeler dan aan de UGent, je spreekt hun aan bij hun voornaam ipv met prof. 

familienaam. Bij de UGent ben ik een hele snelle responstijd gewend via email. Bij de SDU 

was dit ietsje langer maar ook nog steeds snel. Ook in persoon waren de professoren steeds 

vriendelijk en open voor vragen of discussie.  

 

Ook het internationale team van de SDU was altijd snel bereikbaar voor vragen. Per faculteit 

werd een infosessie georganiseerd in het begin -- om wegwijs te geraken -- en op het einde, 

met duiding bij de examenvormen in Denemarken.  

 

Bij onze faculteit hadden we 3 tutors, 3 Deense studenten die zelf eerder op uitwisseling 

gingen en zich kandidaat stelden om ons te begeleiden, waar je vragen aan kon stellen, bv. 

via Whatsapp. Bij onze accommodatie hadden we ook 2 mentors, studenten die daar al 

langer woonden, waar accommodatie-specifieke vragen aan gesteld konden worden. 

Feedback in termen van evaluaties en examens was minder, deze was niet echt aanwezig, 

behalve dan bij mondelinge examens, waar je na afloop van je examen (na enkele minuutjes 

wachten) meteen je score krijgt met de daarbij horende duiding en feedback.  

 

 

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 

Ja, via het online leerplatform waren de slides steeds tijdig beschikbaar.  

 

3.2 Inhoudelijk 

Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

 

De vakken die ik gevolgd heb, hebben mij uiteraard kennis van de inhoud van deze vakken 

bijgebracht. Ik heb geleerd om leerstof te verwerken in het Engels en te bediscussiëren 

zonder deze bv. eerst naar het Nederlands te vertalen.  

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast, 

moeilijkheidsgraad,...) 

 

Goed, aangezien ik 3 vakken van elk 10 stp. heb opgenomen had ik slechts 3 examens, 

hierdoor had ik meer tijd om op elk vak te focussen. Tijdens het jaar zelf (typisch eerder naar 

het einde van het semester toe) is er ook een pass/fail evaluatie waarbij je iets moet doen 

(opdracht/presentatie) waarbij je moet slagen vooraleer je toegang hebt tot het finale 

examen. Als je hierin werk steekt is slagen voor deze evaluatie niet al te moeilijk. Voor het 

finale examen kun je met gelijkaardige inzet als aan de UGent een goed resultaat behalen. 



Meer werk als aan UGent is niet echt nodig, maar dit hangt ook altijd veel af van het vak en 

of de leerstof je goed ligt of niet.  

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 320 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 290 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

Tijdens mijn uitwisseling heb ik het gevoel dat ik veel opener ben geworden. Ik ben eerder een 

introvert persoon, maar tijdens mijn uitwisseling heb ik geleerd nieuwe contacten te leggen, 

vrienden te maken en minder verlegen te zijn. Erasmus is hier de perfecte gelegenheid voor want 

iedereen zit in dezelfde situatie waarbij men alleen in een vreemd land komt, op zoek naar nieuwe 

vrienden. Ook mijn schrik om mezelf in het Engels uit te drukken is ferm verminderd, door elke dag 

Engels te spreken (je hebt immers geen keus tussen allemaal internationale mensen) leer je hiermee 

omgaan en vertrouwen in jezelf te hebben. Verder had deze uitwisseling ook als meerwaarde dat ik 

veel zelfstandiger ben geworden, na een semester alleen in het buitenland te wonen leer je echt wel 

voor jezelf te zorgen.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Geniet ervan! Maak nieuwe vrienden, probeer zoveel mogelijk te praten met iedereen die je tegen 

komt en grijp alle kansen die je krijgt. Zorg dat je uitgeslapen bent voor je vertrekt, want je wilt al je 

energie kunnen gebruiken om leuke dingen te doen, nieuwe mensen te ontmoeten, en natuurlijk te 

studeren ;) Vooral in het begin is het ook belangrijk veel activiteiten bij te wonen om zo mensen te 

leren kennen, want iedereen is in het begin op zoek om nieuwe mensen te leren kennen, zoek 

bijvoorbeeld de ESN (Erasmus Student Network) op van jouw stad, zij organiseren tal van 

evenementen om nieuwe mensen te leren kennen, via hun krijg je bv ook 10% korting en gratis 

ruimbagage bij Ryanair als je een ESN lidkaart haalt (handig als je met het vliegtuig op Erasmus wilt!). 

En voor diegene die naar Denemarken (Odense gaan): doe de trip van ESN+Timetravels naar Lapland! 

Het noorderlicht en de husky safari is gewoon magnifiek!  

 



1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: SDU Odense  

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Denemarken  

• Periode: 30 augustus tot 7 januari  

• Erasmus: Ja 

• Soort verblijf: Vakken/theorie  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Ging vlot. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Niet nodig wegens Engelstalige Master 

 

Ter plaatse: Goed.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Werd geregeld door gastinstelling.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Goed.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

leren in groep werken betere skills in R. 

3.2 Begeleiding en feedback 

Goede begeleiding maar feedback was bij iedereen en alles positief dus niet echt uitdagend. 

3.3 Leermateriaal 

Ja.  

3.4 Examenperiode/beoordeling (werklast, moeilijkheidsgraad,…) 

Supermakkelijk.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Goed.  

3.6 Communicatie  

Vlot.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 510 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Buitenlandse kennissen, nieuwe cultuur.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ga als biologiestudent niet naar deze universiteit, zeker niet als Masterstudent. Ze zijn er geen 

Erasmus studenten gewoon in de master ( ik was eerste sinds enkele jaren) en er zijn dus ook weinig 

faciliteiten. Je wordt ook niet echt opgenomen in de klas door de medestudenten. Daarnaast leerde 

ik amper iets bij en is het niveau veel lager dan in UGent, veel minder concreet.  
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