
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Swedish University of Agricultural Sciences 

 Land: Zweden 

 Periode: 2de semester 2014-2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 In orde maken formulieren 

 
2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen taalvoorbereiding vereist maar volgde een cursus Zweeds aan ITC 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Werd vanuit de SLU automatisch voor me geregeld 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Laten tekenen van documenten en in orde brengen lokale administratie 

 Alles was van dag 1 in orde en heb verder geen problemen gehad. 

 

 
3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Zeer veel vaardigheden heb ik hier bijgeleerd. Wij stammen uit een zeer theoretische 

opleiding en de gewone omgang in een labo, het opmaken van experimenten, 

inschatten van hoe lang een experiment zal duren. Ook vele technieken heb ik 

bijgeleerd. 

 
3.2. Begeleiding 

 De begeleiding was zeer goed. Ik had een vaste begeleider die mij begeleide in 

alle experimenten en waar ik altijd terecht kon voor vragen. Ook bij anderen in 

het labo kon ik altijd terecht voor vragen. 

 Iedereen was altijd open voor antwoord op mijn vele vragen en mijn promotor 

hielp mij in het opstellen en analyseren van de resultaten. 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 40 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR  



4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

 
5. Persoonlijke getuigenis 

 Het opbouwen van een internationaal netwerk 

 Ervaring in een buitenlands labo 

 Opbouwen internationale vriendenkring 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Kies een goed labo, niet een tof land. Kwaliteit is belangrijk om ervaring op te doen in 

onze sector. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Swedish University of Agricultural Sciences 

 Land:  Zweden 

 Periode:  15/01/2016 ‐ 19/05/2016 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Masterproef 

Enkel de confirmation of departure, learning agreement en dergelijke. 

Niets speciaals. Alles verliep zeer vlot. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Geen vereist niveau, maar heb wel 2 cursussen Zweeds gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

De  universiteit  gaf  de  optie  om  voor  logement  te  vragen.  SLU  heeft  kamers  speciaal 

gereserveerd  voor  buitenlandse  studenten,  dus  je  krijgt  een  kamer  gegarandeerd.  

Alles verliep dus zeer gemakkelijk. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Studentenkaartaanvraag,  access  card  voor  het  labo,  geen  speciale  dingen.  

Alles verliep zeer vlot. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Zeer goed. Alles liep perfect. 

Mijn lokale promotor zat in het bureau naast mij en was altijd aanwezig. 

3.2 Inhoudelijk 

Dit gaat van  zeer algemene vaardigheden  zoals hoe  je een onderzoek opstart, hoe  je alles 

aanpakt, welke controles, kritisch denken, zelfstandig zijn. Ik denk dat dit allemaal afhangt van 

welke guidance person je krijgt in het labo, maar ik heb ofwel enorm veel geluk gehad of het 

niveau in het UPSC ligt zo hoog. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  750 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 275 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 475 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): / EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De verkregen zelfstandigheid en het helemaal op  jezelf aangewezen zijn  in een vreemd  land  is een 

unieke  ervaring  waar  je  als  mens  enkel  groter  uitkomt.  Je  horizonten  verbreden  en  je  wordt 

gedwongen assertief en ondernemend te zijn. Ik voel mijzelf een beter mens op elk vlak 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 



SLU  heeft  geen  bilateraal  akkoord  met  de  faculteit  wetenschappen  maar  wel  met  de  faculteit 

bioingenieurs. Ofwel ga je dus als trainee, wat ABSOLUUT niet aan te raden is want dan moet je zelf 

naar huisvesting zoeken en dat is een HEL in Umeå. Je moet minstens een half jaar op de wachtlijst 

staan tegen dat je de kans hebt om iets te vinden. Er waren mensen die in een auto of op de universiteit 

moesten  slapen  bij  gebrek  aan  kamers.  Je  gaat  dus  best  met  een  bilateraal  akkoord  van  de 

bioingenieurs. Bij mij was dit mogelijk omdat Regine Coolen dit fantastisch aangepakt heeft en alles 

geregeld heeft voor mij, waar ik enorm dankbaar voor ben. 
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