
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: University Stellenbosch (US) 

 Land: Zuid-Afrika 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Aanvraag studievisum Zuid-Afrika 

 Aanvraagformulier uitwisseling voor UGent én voor US  

 Learning agreement 

 Aanvraag studiebeurs 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Algemene kennis van Engels volstaat. 

 Ter plaatse heb ik geen taalcursus meer gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Via de International Office van University Stellenbosch heb ik logement in een 

studentenresidentie aangevraagd. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Openen van een student account 

 Studentenkaart aanmaken 

 Internetconnectie en online account voor de website van de universiteit aanmaken 

 Printaccount instellen 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed. 

 Er was een zeer vlotte communicatie, mensen waren altijd beschikbaar voor hulp en 

zeer efficiënt. 

 Er was een zeer goede band tussen professoren/promotor en studenten, ze waren 

altijd bereid om extra uitleg te geven of persoonlijk afspraken te maken of vragen te 

beantwoorden (persoonlijk of via e-mail). We kregen ook goede feedback op 

papers/testen/presentaties. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling heeft mijn interesse in Geografie zeker gestimuleerd en leverde me 

erg waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Het leermateriaal was erg goed en werd vlot verspreid. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

 

  



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 740 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 200 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 300 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Universiteit Gent is vooral eurocentrisch gericht en theoretisch. In Stellenbosch heb ik veel 

meer case studies gezien en veel meer de visie van de (3e) wereld of vanuit het Afrikaanse 

continent ervaren. Dus algemeen meer voorbeelden, ook over veel recentere 

sociaal/economisch fenomenen, meer algemeen wereldbeeld i.p.v. enkel Europa. Ook 

gewoon leven in Zuid-Afrika geeft een heel nieuw perspectief over hoe de mensen daar leven 

en denken. Het is ongelooflijk interessant alles te weten komen over het sociale, 

economische en politieke kanten van Zuid-Afrika, het is op zich al een hele meerwaarde en 

een hele ervaring. Weg zijn uit de comfortzone van de UGent en volledig je visie over hoe de 

wereld in elkaar zit herzien. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Voldoende op tijd beginnen met informeren en aanvragen. Praten met mensen die naar 

dezelfde locatie zijn geweest. Voldoende financiële middelen hebben want de kost is altijd 

groter dan verwacht. 

 


