
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: University of Oulu 

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Finland  

• Periode: 20/01/2022 – 20/08/2022 

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Vakken/theorie 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

       LA samenstellen Verzekering regelen  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Omdat onze master in het Engels gegeven wordt krijgen we automatisch een 

B2-certificaat.  

 

Ter plaatse: Niets… 

 

2.3 Zoeken naar logement 

De website van de universiteit van Oulu gaf zelf al een bedrijf aan dat instond voor de 

verhuur van kamers voor Erasmus studenten (PSOAS). Op een bepaalde datum was er dan 

een zogenaamde home-run, waarbij je dan zo snel mogelijk de kamer die je wou moest 

aanduiden.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

LA laten goedkeuren door de gastinstelling  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

Mijn Erasmus heeft me vooral ervaring opgeleverd als een veldbioloog en onderzoeker in het 

algemeen. Ik mocht deelnemen aan veel projecten en veldcursussen, wat ik toch een beetje 

mis aan de UGent.  

3.2 Begeleiding en feedback 

Proffen staan altijd klaar als er een probleem is, heel vriendelijke toegankelijke mensen. 

3.3 Leermateriaal 

Ja, alles was duidelijk op het schoolplatform.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,…) 

In Finland heb je niet echt een examenperiode. In het jaar door heb je af en toe eens een 

examen, maar dat stelde niet zo heel veel voor. De werklast ligt een pak lager dan aan de 

UGent.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Ik heb geen weet van een lokale coördinator, niet nodig gehad.  

3.6 Communicatie  

De professoren zijn heel vriendelijke en toegankelijke mensen, meer dan aan de UGent.  



 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 330 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Deze Erasmus heeft mij de kans gegeven om studie-ervaringen uit te wisselen met internationale 

medestudenten. Zo heb ik veel gebabbeld over mijn toekomstbeeld als bioloog en het heeft mij veel 

inzichten gegeven door mij eens uit mijn vaste omgeving te trekken. Ook had ik de mogelijkheid om 

veel rond te reizen en heb ik veel van de Finse natuur en cultuur mogen ontdekken.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Geniet vooral van deze uitwisseling en zeg op alles JA! Probeer zoveel mogelijk mee te pikken en 

probeer nieuwe uitdagingen aan die je normaal gezien niet zou durven.  



1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: Oulu University  

• Academiejaar: 2021-2022  

• Land: Finland  

• Periode: 28/08/2021 – 21/08/2022 

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Vakken/theorie  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Het reguliere protocol op Oasis, ik begon in September van mijn 3de bachelor jaar met 

zoeken naar een gastinstelling die me aansprak. Na samengezeten te hebben met mijn 

Erasmus coördinator (Luc Lens) heb ik een programma opgesteld. Aangezien ik voor een 

volledig academiejaar op Erasmus ging moest mijn volledige master programma opstellen 

voor 2 jaar; welke vakken doe ik in Oulu, welke vakken doe ik in Gent. Het moeilijkste was 

om geschikte vervang vakken te zoeken. Uiteindelijk verliep het zeer vlot en kan je, indien 

nodig, nog aanpassingen uitvoeren wanneer je ter plaatse aankomt.  

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Ik heb geen specifieke taalvoorbereiding moeten volgen. Aangezien ik 

Engelstalige vakken in mijn Bachelor kreeg was ik hiervoor vrijgesteld. Welk moest ik een 

taaltest Engels invullen op het Erasmus platform invullen, dit had geen blijvende gevolgen. 

Dit is om je progressie te kunnen meten.  

 

Ter plaatse: Niet nodig. Er worden lessen Fins aangeboden. Deze kon ik niet in mijn LA 

opnemen maar ik ben wel met een les begonnen buiten mijn LA. De lessen (Survival finish) 

waren online omwille van Corona en waren hierdoor niet motiverend, ik heb dit vak dan ook 

stop gezet. Ik heb er achteraf spijt van, zeker als je zoals mij gaat reizen naar meer afgelegen 

gebieden is een mondje Fins mooi meegenomen.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Ging moeilijker aangezien de accommodatie van Oulu zeer populair is. Reserveren gaat via de 

website van PSOAS. Belangrijk om te weten is dat Finland een andere tijdzone heeft, het daar 

1u later dan in België. Vergeet dit niet! Ik spreek uit ervaring helaas. 1u later dan de opening 

van de reservaties van de PSOAS appartementen en je bent te laat. De website van de 

universiteit biedt wel alternatieve website aan waar je een kot op kunt vinden, deze zijn 

helaas wel duurder. In het algemeen is kot in Oulu goedkoper dan in Gent.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Communicatie verliep zeer vlot. Administratief moest er niet al te veel gebeuren. Je moet 

een attest van aankomst laten handtekenen en je moet naar de migratiedienst een 

identiteitsnummer gaan aanvragen. Verder helpt de universiteit je goed verder als je 

bepaalde documenten uit het oog verliest (ik weet zelf niet helemaal meer wat ik in orde 

moest brengen)  



 

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden     

In het algemeen heb ik een verdiepende kennis in Ecologie gekregen. Ecologie specifieke 

vakken waren: Bird ecology and conservation, Methods in ecology I + II, Wildlife 

management and game animal ecology, advanced population ecology, restoration ecology 

(zelfstanding boek examen). Deze vakken waren in het algemeen redelijk gemakkelijk. Er 

worden veel papers aangeboden dus zo kan je zelfstandig diepere kennis verkrijgen. Verder 

had ik ook nog Conservation in Biodiversity, Introduction of Biodiversity ( zelfstandig boek 

examen dat je een goede kapstok op levert waar je op kunt terug vallen wanneer je verder in 

biodiverseits gerelateerde vakken gaat). 2 vakken bestonden uit verslagen schrijven van 

Seminars, persoonlijk vond ik dit zeer waardevol aangezien je op deze manier een breder 

kennisveld over verschillende onderwerp in Biologie krijgt. Tenslotte volgde ik ook het vak 

Research training. In dit vak kan je stages volgen bij verschillende onderzoeken, zeer 

waardevol als je praktijk ervaring wilt opdoen. Verschillende onderzoekgroepen staan open 

om je te begeleiden met projectjes in je interesse gebied, iets wat ik mis in Gent. Wil je 

bijvoorbeeld (vrijwillig) helpen met de monitoring van nestkasten is dit geen probleem, je 

wordt actief betrokken in de planning en je bent vrij om eigen ideeën aan te leveren. Je kunt 

ook buiten de universiteit aan de slag, zo ging ik naar Lapland. Tenslotte volgde ik ook nog 

een GIS vak om een basis kennis in dit voor biologen handige programma te krijgen.  

3.2 Begeleiding en feedback 

De examens zijn in de meeste gevallen essays of multiple choice. Sommige examens waren 

online omwille van corona (ze waren op de universiteit best strikt hier in). Verder bevatten 

de vakken vaak ook een presentatie die je moet maken. Voor Research training moest ik een 

soort onderzoeksdagboek bijhouden.  

3.3 Leermateriaal 

Ja maar soms werden de deadline en onderwerpen voor presentaties laat vrijgegeven.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,…)  

De werklast was naar mijn gevoel lager. Diepgang kies je zelf naar gelang je extra papers leest 

of niet. De lesgevers zijn ook zeer toegankelijk mocht je meer interesse in bepaalde 

onderwerpen hebben. Je wordt aangemoedigd om ook buiten de lessen heen met biologie 

bezig te zijn. Zo kan je theoretisch gezien credits ontvangen wanneer je een vogelringstation 

gaat bezoeken. Het Fins educatie systeem is in dit geval veel motiverender dan het Belgische 

systeem waar de werkdruk op de universiteit vele male hoger is waardoor je niet echt (in 

mijn geval) gemotiveerd bent om naast de lessen actief kennis op te doen. Ik merkte ook op 

dat Finse studenten in het algemeen meer gemotiveerd waren. Het is dan ook geen 

uitzonderingen dat studenten vrijwillig in onderzoek helpen. Er was bijvoorbeeld een project 

waar nestkasten volledig door studenten (in het begin onder begeleiding) door studenten 

opgevolgen werd, je kon ook leren vogels ringen.  

3.5 Kwaliteit coördinatieµ 

Zeer goed.  

3.6 Communicatie  

Zeer goed.  

 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  170 EUR (enkele weg)  

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR, psoas ligt rond de 320 EUR  

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert mensen van over gans de wereld kennen en je wereldbeeld wordt verruimt. Doordat je in 

Finland makkelijk praktische ervaring als bioloog kunt op doen werkte mijn Erasmus uitwisseling zeer 

motiverend.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Research training is een aanrader - Reis rondt in Finland, het is er prachtig en de mensen zijn extreem 

vriendelijk - Durf leerkrachten aan te spreken als je praktische ervaring wilt opdoen, ze helpen je met 

veel plezier verder - zorgen voor goede winterkleren, ik had de indruk dat deze goedkoper waren in 

Finland, ook zijn er tal van 2dehands winkels waar je je slag kunt slagen.  

 



1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: University of Oulu  

• Academiejaar: 2019-2020 

• Land: Finland 

• Periode:22/01/2020 – 18/06/2020 

• Erasmus: 1 

• Soort verblijf: Vakken/theorie  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: English niveau B. 

 

Ter plaatse: English. 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Student appartement in Psoas. 

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Learning agreement. 

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden  

 Ecologisch veldwerk, theorie in praktijk omzetten en de onderzoeksmethode toepassen. 

Identificatie van invertebraten in het veld. 

3.2 Begeleiding en feedback 

Begeleiding bij aankomst was niet zo goed. 

3.3 Leermateriaal 

Ja.  

3.4 Examenperiode/beoordeling (werklast, moeilijkheidsgraad,…) 

Door covid epidemie waren de examens online. Dit verliep vlot. 

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Zeer goed, vlotte communicatie en altijd beschikbaar.  

3.6 Communicatie  

Zeer goed, vlotte communicatie en altijd bereikbaar. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 310 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  



 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik ben meer zelfstandig en mijn Engels is zeker verbeterd. Ik heb heel veel verschillende mensen 

ontmoet, internationaal en van Finland. De vakken die ik gevolgd heb waren super interessant en 

worden niet gegeven aan de UGent. Ook mijn maand veldwerk in ecologie was zeker een 

meerwaarde. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

De universiteit van Oulu heeft veel mogelijkheden voor studeren van ecologie in het veld. Zo zijn er 

een aantal “field courses” waar je een week in het veld te werk gaat. Je leert veel bij en de sfeer is 

geweldig! Zeker een aanrader! 

 



1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biologie  

• Gastinstelling: University of Oulu  

• Academiejaar: 2018-2019 

• Land: Finland 

• Periode: 01/02/2019 – 31/05/2019 

• Erasmus: 1 

• Soort verblijf: Vakken/theorie  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

De administratieve verplichtingen voor het vertrek duurden niet lang. Omdat ik later in het 

tweede semester in Finland aankwam (Het semester begint daar in Januari) kon ik bepaalde 

vakken niet volgen wat ik te weten kwam nadat de deadline voor de uitwisseling was 

verlopen. Dus als je in het tweede semester gaat zou ik zeker aanraden om begin januari te 

gaan of rekening houden met het feit dat je de vakken die beginnen in januari waarschijnlijk 

niet gaat mogen volgen. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Fins is een moeilijke taal om te leren en het is ook niet mogelijk om dit in Gent 

te leren. Ik had ook geen vereist niveau nodig voor mijn vertrek. 

 

Ter plaatse: Ter plaatse heb ik geen taalvoorbereiding moeten doen. 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Het zoeken naar logement was zeer simpel. Je kreeg ook een mail na de acceptatie met uitleg 

hoe je een aanvraag kon indienen. 

 

2.4 Administratie ter plaatse 

De administratie en communicatie ter plaatse was niet veel werk en goed georganiseerd. 

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

Ik heb niet zeer veel nieuwe kennis of vaardigheden opgedaan maar dit lag eerder aan de 

vakken die ik volgde dan aan de universiteit zelf. Het vak Research training is wel zeker aan te 

raden omdat je hierbij meehelpt aan onderzoeken en werkervaring kan opdoen. 

3.2 Begeleiding en feedback 

De begeleiding en feedback was goed georganiseerd. Er wordt wel van de student verwacht 

om veel initiatief te tonen. 

3.3 Leermateriaal 

Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar. 

3.4 Examenperiode/beoordeling (werklast, moeilijkheidsgraad,…) 

De werklast en moeilijkheidsgraad was lager in vergelijking met Gent. Er is geen echte 

examenperiode maar je krijgt meerdere data waarop je het examen kan afleggen waardoor 

je zelf kan kiezen wanneer het voor jou past. 



3.5 Kwaliteit coördinatie 

De kwaliteit van de coördinatie was zeer goed. 

3.6 Communicatie  

De communicatie ging heel gemakkelijk met de proffen daar. Het is ook anders omdat je 

altijd de proffen met hun voornaam aanspreekt. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 270 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De uitwisseling was een hele toffe ervaring. Je leert ook zelfstandiger te zijn omdat niemand je kan 

helpen als er iets gebeurd. Het was ook fantastisch om de verschillen te zien tussen de winter en 

lente. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Als je in het tweede semester gaat probeer dan in januari te vertrekken zodat je geen problemen 

hebt met vakken. Research training is zeker een vak dat ik zou aanraden om te volgen omdat je dan 

werkervaring opdoet door mee te helpen aan een onderzoek. 
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