
1. Algemeen 

• Opleiding: Master Biologie 

• Gastinstelling: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)  

• Land: Noorwegen 

• Periode:  23/08/2021 tot 22/12/2021  
 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Verliep goed, het was duidelijk aan welke verplichtingen voldaan moest worden en waar je 

hulp kon vragen indien iets niet duidelijk was.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Taaltest werd aangeraden en was nuttig om de progressie te bepalen voor en na de 

uitwisseling.  

 

Taalvoorbereiding ter plaatse: 

Het was mogelijk een cursus Noors te volgen, ik heb dit echter niet gedaan.  

 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Verliep eerst niet echt vlot, er werd verwacht van de gastinstelling dat we zelf opzoek gingen 

via de private markt. Hier verwachten de verhuurders vaak dat je voor minimaal voor een 

jaar huurt ipv een semester. Uiteindelijk kreeg ik toch een boekingscode voor een kamer in 

de studenten-accommodaties voorzien door SIT-organisatie.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Goed, desondanks de Covid-situatie werden er online welkom meeting georganiseerd waarin 

de belangrijkste zaken werden uitgelegd. Zowel naar administratie als het wegwijs maken in 

de universiteit.  

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 

Over het algemeen goed, verschillend per vak/ lesgever  

 

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 

Lesmateriaal werd verdeeld vanuit een boekenwinkel op de campus (Academika) of door 

proffen zelf.  

 

 

3.2 Inhoudelijk 

Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

 



- presenteren van een paper of eigen-onderzoek  

- beter leren werken met R-studio  

- vakspecifieke kennis (oceanography, conservation biology, ecosystem and community 

ecology and ecology genetics)  

- wetenschappelijk schrijven  

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

moeilijkheidsgraad,...) 

 

Over het algemeen viel de beoordeling zeer goed mee, werklast was goed verspreid over het 

semester met voor elk vak een groepswerk of bijkomende taken. Hierdoor was de werklast 

voor de eindexamens laag voor de meeste vakken (3 van de 4). Eén van de vier vakken 

omtrent genetica had een iets hogere werklast/ moeilijkheidsgraad en beoordeling 

(mondeling examen met 4 verschillende proffen) in vergelijk met de andere.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  500 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 470 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

- Zeer leerrijke ervaring voornamelijk op sociaal en cultureel vlak: leren kennen van nieuwe culturen, 

nationaliteiten, activiteiten (langlaufen, ijsberen). Nieuwe hobby's leren kennen en meer tijd nemen 

voor al bestaande passies zoals sporten en hiken. Zeer mooie omgeving en natuur, prachtige 

landschappen.  

 

 - ook een meerwaarde op studievlak, bepaalde materie wordt eens op een andere manier uitgelegd. 

Een veldwerkweek in het begin van mijn erasmus was zekere ook een leerrijke ervaring, het leren 

samen werken in groep om dan finaal een mooi onderzoek af te leveren. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

- Kies voor een bestemming die bij je past, dan zal je zeker gelijkgezinde mensen ontmoeten! 

- Probeer eens nieuwe dingen/sporten/activiteiten - Maak je niet te veel zorgen omtrent 

administratie en verplichtingen, die vallen zeker mee!  

 



1. Algemeen 

Opleiding: Bachelor Biologie 
Gastinstelling: Norwegian University of Science and Technology 
Land: Noorwegen 
Periode: 05/08/2019 tot en met 23/12/2019 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Veel administratie maar via oasis/mail kreeg je een duidelijk overzicht van wat wanneer 
in orde moest zijn. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Verplichte taaltest. 
Tijdens: International house/ studentweb (online). 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Via NTNU werd je doorverwezen naar sit. Sit is een organisatie die onder andere de 
huisvesting aanbied. 
 

2.4 Administratie ter plaatse 

International house/ studentweb (online). 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Bij problemen/vragen kon he altijd bij de proffen of het international house terecht. 
 
3.2 Inhoudelijk 

De theorielessen hebben mij meer inzicht gegeven in conservatie, genetica aspecten 
die nog niet in België waren behandeld, en voor het vak Freshwater ecology werd de 
theorie ook omgezet in de praktijk via van een 3daagse excursie. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Iets lagere werklast/moeilijkheidsgraad dan bij UGent. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: xxx EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): xxx EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Engels spreken in het openbaar/ sociale capaciteiten aansterken/ voor jezelf leren 
zorgen/ geweldige ervaringen opdoen. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Niet te veel stressen! 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: NTNU 

 Land: Noorwegen 

 Periode:  10/08/2018 - 21/12/2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Vervangende vakken en keuzevakken bepalen, rekening houdend met  studiepunten 

Learning agreement laten ondertekenen 

Oasis uitwisselingsaanvraag in orde brengen 

Erasmus + beurs ondertekenen 

2.2 Taalvoorbereiding 

B2 Engels vereist 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement aangevraagd via de webpagina van de universiteit, in een soort studentendorp 

2.4 Administratie ter plaatse 

Aankomst-en vertrekcertificaat laten ondertekenen voor de Eramsus + beurs 

Police appointment voor verblijfsregistratie 

Communicatie was uitermate goed. Zeer vlot, zeer vriendelijk, behulpzaam en correct. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

- Begeleiding was goed, contactpersonen altijd goed te bereiken 

- Belangrijke administratieve afspraken werden steeds goed via e-mail doorgegeven en op de 

website van de universiteit uitgelegd. 

3.2 Inhoudelijk 

Kennis in verband met veldwerk uitvoeren, samenwerken, leren discussiëren 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met UGent, de meeste examens worden digitaal afgelegd 

(en dus niet schriftelijk of mondeling). Veel projecten wat de werklast wel verhoogde, maar 

de begeleiding was altijd goed. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  xxx EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De uitwisseling heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven en meer inzicht in welke mogelijkheden er 

allemaal zijn, zowel op het gebied van manier van lesgeven als beroepsmogelijkheden in het 

buitenland. Het was ontzettend leuk om met zoveel nationaliteiten in contact te komen en 

ervaringen uit te wisselen. 

 



6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik zou het absoluut aan iedereen aanraden, maar begin er op tijd aan. Het is belangrijk dat je een 

goed idee hebt van welke vakken je wilt volgen en hoe deze georganiseerd zullen zijn. De 

administratie neemt ook wel wat tijd en moeite in beslag, en dient vaak ook al helemaal in orde te 

zijn om een verblijf aan te kunnen vragen. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Norwegian University of Science and Technology 

 Land: Noorwegen 

 Periode:  13-08-2018 tot 21-12-2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Vakken zoeken en learning agreement in orde brengen. Ook applicatie indienen bij de 

gastinstelling. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Er word minstens niveau Engels B2 verwacht. 

2.3 Zoeken naar logement 

- De meeste studenten krijgen housing maar ik wist ongeveer een maand voor vertrek dat ik 

geen housing kreeg dus dan heb ik nog op de privémarkt moeten zoeken. Uiteindelijk heb ik 

nog net op tijd iets gevonden. 

- Ik heb daar geen taallessen gevolgd maar het is wel mogelijk om een cursus Noors te 

volgen. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Alles wat in orde gebracht moet worden wordt goed gecommuniceerd door de universiteit. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Omdat we les hadden in kleine groepen kon je op afspraak feedback krijgen. 

De professoren zijn zeer aanspreekbaar. De communicatie verliep dus vlot. 

3.2 Inhoudelijk 

Ik heb vooral bijgeleerd over categorietheorie en cryptografie. Ook wat topologie. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examens vond ik over het algemeen niet zo moeilijk. Ik had geen projecten tijdens het 

semester. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  600 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

- Een andere cultuur leren kennen. 

- Studenten van veel verschillende (vooral Europese) nationaliteiten ontmoet 

- Eens ondervinden hoe het is om te studeren aan een andere universiteit. 

- Meer zelfstandig leren zijn 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zorg dat je op tijd een kot vindt als je geen housing krijgt. Dat is niet zo evident op de privémarkt. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde  

 Gastinstelling: Norwegian University of Science and Technology -- NTNU  

 Land: Noorwegen   

 Periode:  28/07/2017 – 29/12/2017  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

De nodige documenten op Oasis (onder curriculum -> uitwisseling) in orde brengen  
 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Een beetje Engels spreken volstaat. Ik had wat Noorse woordenschat geleerd 

dmv de app Memrise en ik vond dat wel handig daar.  

Tijdens: NTNU biedt een Intensive Summer Course om Noors te leren aan: zeker een 

aanrader, zowel om de taal te leren als om al wat mensen te leren kennen.  

Anders is het ook mogelijk om doorheen het semester een cursus Noors aan de 

universiteit te volgen.  

Echter, geen van beide is noodzakelijk om daar je plan te kunnen trekken: praktisch 

iedereen spreekt vloeiend Engels 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Nog een voordeel van de Summer Course is dat je zeker bent dat de universiteit voor 

jou een kot voorziet (een beetje zoals een home in Gent). Anders kan het zijn dat je ter 

plaatse op zoek moet naar logement  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

De administratie daar vindt allemaal plaats in het International House dat op de 

centrale campus ligt. Als je een vraag hebt over om het even wat, kan je altijd daar 

terecht, er is zeker iemand die je kan helpen.  

 

Het voornaamste document om in orde te krijgen was mijn Learning Agreement. Dit 

komt omdat je bijna sowieso niet de vakken kunt/wilt volgen die je voor vertrek had 

opgegeven, en er dan verandering moeten worden aangebracht en goedgekeurd. Dit 

kan een tijdje aanslepen omdat de administratie daar een heel drukke periode heeft in 

het begin van het academiejaar.  

 

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Bijna hetzelfde als in Gent, maar de proffen zijn nog naar mijn gevoel nog 

gemakkelijker te bereiken, en alle contact is heel informeel en losjes  

Meestal werd aangeraden een syllabus of boek aan te schaffen in de winkel (duur), 

maar je kon ook altijd wel een pdf online vinden  

Gewoon een vriendelijk mailtje sturen en je krijgt snel antwoord. Als je een afspraak 

wilt maken om met een prof te spreken, kan dat lastig zijn door de drukke agenda van 

sommigen, maar er wordt altijd wel een oplossing gevonden 

 

https://www.ntnu.edu/


3.2 Inhoudelijk 

Het voornaamste wat ik op wiskundig vlak nieuw heb leren kennen, is het gebruik van 

categorietheorie in verschillende contexten: in het vak Algebraic Topology gebruikten 

we categorieën om 'simplificial sets' (een wiskundig object dat alle intuïtieve 

voorbeelden van een 'ruimte' incorporeert) te construeren. En in Analysis on 

Manifolds kwamen we af en toe categorieën en functors tegen bij het bestuderen van 

de de Rahm cohomologie van een vectorruimte of een manifold.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Het academiejaar is anders ingedeeld, dus de kerstexamenperiode valt ook effectief 

voor kerstmis. Het schooljaar loopt zo ongeveer gelijk met het middelbaar in België, je 

hebt dus wat minder zomervakantie, maar wel een verdiende kerstvakantie na de 

examens.  

De blokperiode was veel korter: in principe kan je vrijdag nog les hebben en de 

volgende maandag al examen. Maar in praktijk wordt in de laatste week voor de 

examens bijna geen les meer gegeven, zodat er ongeveer een week blok is. Ik dacht 

dat dit stresserend zou zijn, maar dat is het eigenlijk niet omdat de werklast veel 

minder is dan in België: elk vak is 7,5 studiepunten waard, maar ik vind dat ze 

hoogstens even zwaar zijn dan onze vakken van 6. 

 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  heen €320, terug €185: wees er snel bij!  

4.2 Huisvesting (per maand): 360 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): beduidend meer dan in België  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 25 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): uitstapjes: binnenlandse vluchten zijn goedkoop!  

  

5. Persoonlijke getuigenis 

Op wiskundig vlak is het goed om eens een andere manier van onderwijs te krijgen, 

andere nadrukken en andere methoden. Inhoudelijk kwam het echter heel goed 

overeen met Gent denk ik.  

Het is leuk om een nieuwe taal te leren bij native speakers.  

Helemaal alleen aan een nieuwe start beginnen is een onvergetelijke ervaring. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Doe zeker mee aan de Intensive Summer Course Norwegian, het is de weken vakantie 

die je ervoor opgeeft meer dan waard!  

Probeer ter plaatse meer vakken uit dan degene die je vooraf hebt opgegeven, vaak 

zijn dingen waarvan je vooraf dacht dat ze interessant zouden zijn dat niet, en vice 

versa.  

Zoek contact met Noorse studenten: ga in een vereniging van Noorse mensen, roest 

niet vast tussen je Erasmusvrienden. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskundige informatica  

 Gastinstelling: Norwegian University of Science and Technology - NTNU 

 Land: Noorwegen   

 Periode:  14/8/17 – 21/12/17  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Erasmusaanvraag was niet veel werk. Vakken kiezen was lastiger door vrij weinig 

keuze. Vooral omdat er na de deadline meer vakken waren bijgekomen. Daardoor heb 

ik nog 2 vakken aangepast tijdens mobiliteit. 

Registratie aan NTNU was makkelijk 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Ik heb nooit een of ander bewijs moeten geven voor mijn taalniveau. Online 

assessment vanuit EU gaf een C2 dus geen extra Engels voorbereid. Noors was niet 

nodig en is dus ook niet voorbereid.  

Tijdens: Niet gebeurd, alles was in het engels.  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement was verzorgd door de lokale student welfare organisatie. Je moet er wel op 

tijd bij zijn om een gegarandeerde plaats te hebben in het herfst semester.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Alles was goed verzorgd. Er was een introductieweek om de studenten wegwijs te 

maken en alle administratieve zaken te regelen op een georganiseerde manier.  

Alles was goed georganiseerd. Zeer duidelijk bij wie je voor wat moest zijn.  

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Normale hoorcolleges en begeleide practica. Feedack via een blackboard platform met 

genoeg details.  

De professoren waren altijd vriendelijk en correct. Belangrijke informatie was altijd 

via blackboard en mail beschikbaar.  

 

Gebruikte boeken werden in de eerste les vermeld. Slides stonden ofwel de dag van 

het hoorcollege online ofwel zelfs aan het begin van het semester 
 

3.2 Inhoudelijk 

Alle vakken waren grotendeels nieuwe kennis 

 

https://www.ntnu.edu/


3.3 Moeilijkheidsgraad 

Werklast was OK. Wel 2 vakken op 3 dagen wat het lastiger maakte, maar zeker 

genoeg tijd daarvoor om beide voor te bereiden. Moeilijkheidsgraad was zoals in 

België.  
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 405 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Het leven in een ander land is zeer verrijkend. Het meemaken van een andere cultuur 

zonder mensen op voorhand te kennen zorgt voor een grote toename in 

onafhankelijkheid.  
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Voor muziekfans: ga regelmatig naar de concertbars in de stad. Kan zeer interessant 

zijn om lokale acts van andere landen te ontdekken.  
 



1. Algemeen 
Opleiding: Master Wiskunde  
Gastinstelling: NTNU Trondheim  
Land:  Noorwegen  
Periode:  28/07/2016 - 11/12/2016  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Het gewoonlijke: learning agreement opstellen, beurscontract invullen en me 
inschrijven in de universiteit van Trondheim. Daarnaast heb ik gekozen om me in te 
schrijven in de zomercursus Noors 
(https://www.ntnu.edu/studies/international/norwegianlanguagecourses/summer). 
Daardoor kreeg ik meteen logement en andere administratieve zaken werden tijdens 
deze cursus ook geregeld.  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Enkel kennis van Engels is nodig aangezien alle vakken in het Engels gegeven 
worden en de Noren perfect (en graag) Engels spreken.  
Tijdens: De zomercursus Noors leidde tot een A2 niveau in Noors.  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Door me in te schrijven in de zomercursus Noors verkreeg ik meteen logement in een  
van de studentendorpen, dus zoeken was niet nodig. De privemarkt in Trondheim is 
een hele hoop duurder dan deze dorpen. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 
Alles wat hierin staat: https://innsida.ntnu.no/en/ny-student.  
Tijdens de orientation week 
(ntnu.edu/documents/1265574775/1269651764/Oweek_2017_web.pdf/009df657-
af92-4c6a-93dc-decdea78bc3e) werd ook goed uitgelegd wat voor administratie 
gedaan moet worden, daarnaast is de website van de NTNU ook zeer duidelijk. 
 
 

3. Opleiding 
3.1 Begeleiding 
De professoren en assistenten waren steeds bereikbaar, zelfs tot de dag voor het 
examen.  

 
3.2 Inhoudelijk 
Kennis van cryptographie, stochastische processen en tijdsreeksanalyse. De laatste 
twee ook door het maken van enkele projecten.  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
De moeilijkheidsgraad ligt iets onder die van UGent. De werklast daarentegen ligt 
door de vele projecten hoger al zijn er minder contacturen dan er zouden zijn bij een 
vak in Gent met evenveel studiepunten.  
 
 
 
 



4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  400 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 
 
5. Persoonlijke getuigenis 

Noorwegen is een zeer mooi land.  
De lessen en studiemethoden focussen meer op samenwerken en projecten.  
Met kennis van Noors begrijp je ook makkelijk Deens en Zweeds. 

 
 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Volg de Intensive Norwegian Summer Course.  
Een vak van 7.5 studiepunten in Trondheim is minder moeilijk dan een vak van 6 
studiepunten in Gent, wees niet bang om 30 studiepunten op te nemen.  
Er zijn dagelijks bussen naar Zweden om goedkope inkopen te doen. 

 



1. Algemeen 
 Opleiding: Master Biologie 
 Gastinstelling: NTNU Trondheim  
 Land:  Noorwegen 
 Periode:  15-08-16 tot 21-08-16  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
OLS-taaltest, learning agreement, contract: voor Ugent  
LA, grade transcript, contract: voor NTNU (opladen op hun site + per post opsturen) 

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: B2 (moet je niet echt bewijzen indien je van binnen EU komt maar gaan ervan 
uit dat je minimum op level B2 zit.  
Heb hiervoor extra avondlessen genomen aan ugent, het jaar voordat ik op erasmus 
ging 
Tijdens: geen verplichtingen.  
ik leerde beetje noors via norwegian on the web (NoW) aangeboden door NTNU. 
 
2.3 Zoeken naar logement 
werd door NTNU geregeld indien je dit wenste.  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
arrival document, learning agreement wijzigen + laten goedkeuren en tekenen door 
buitenlandse universiteit  

 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
elk vak had een zogenaamde referentiegroep waar 2 tot 3 maal samengekomen werd 
met de proffen om het vak geduurende het semester te evalueren en eventueel bij te 
sturen+ op het einde evaluatieformulier van universiteit uit. Dus goede evaluatie 
omtrent het vak.  
Indien vragen waren de proffen heel beschikbaar! 

 
3.2 Inhoudelijk 
wetenschappelijke papers gericht kritisch lezen, bediscussiëren  
hoe je onderzoeksproject goed ontwerpen dat je het maximum aan bruikbare, nuttige 
resultaten kan uithalen 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
examenperiode verliep goed, werklast was gespreid, had geluk dat mijn examens ver 
uit elkaar vielen.  
moeilijkheidsgraad goed. ze vertrekken van meer basisvragen om dan op te bouwen 
om te zien hoe goed je de leerstof beheerst. 
 
 
 
 
 



4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR  

 
5. Persoonlijke getuigenis 

kennis maken met een andere studieomgeving, studieaanpak, doceermethode  
in contact komen met nieuwe mensen, welke zeer verrijkend is op persoonlijk vlak, 
maar ook een uitwisseling van kennis en ideeën is. En via de nieuwe connecties 
nieuwe uitdagingen en kansen biedt.  
Een andere omgeving met andere biodiversiteit 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

als je arriveert tcheck op fb of in de storrageroom van je huisvesting (indien je die van 
ntnu neemt) wat reeds aanwezig is of je kan overkopen van andere studenten zodat 
je de eerste dag niet verweest rondloopt in het stad op zoek naar een bord om uit te 
eten ;)  

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (Trondheim) 

 Land: Noorwegen 

 Periode: academiejaar 2011-2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Taalvoorbereiding 

 EILC taalcursus ter plaatse (4 weken voor de start van het academiejaar) 

2.2 Zoeken naar logement 

 Online aanvraag bij SiT 

2.3 Administratie ter plaatse 

 Standaard Erasmus-papierwerk: inschrijving, registratie van de vakken,… 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Er was goede begeleiding aanwezig aan de gastuniversiteit, ook voor administratieve 

taken. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling heeft mijn interesse voor het studiegebied gestimuleerd en 

betekende een meerwaarde voor mijn opleiding. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

met Universiteit Gent. 

 

4. Persoonlijke getuigenis 

In vergelijking met de opleiding in Gent was mijn uitwisseling ongeveer gelijkwaardig denk ik, 

de Noorse natuur biedt natuurlijk een grote meerwaarde. 

 

5. Tips voor toekomstige studenten 

Ik raad toekomstige studenten aan om zeker de taalcursus voor het begin van het jaar te 

proberen volgen. Dit geeft je een garantie op een verblijfsplaats, en zorgt voor vrienden voor 

de hele periode (dit is het handigst als je het eerste semester gaat). 

 

 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Chemie 

 Gastinstelling: University of Trondheim 

 Land: Noorwegen 

 Periode: academiejaar 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Taalvoorbereiding was niet nodig, alle Noren spreken Engels. 

 Ik heb een online cursus Noors gevolgd, maar die nooit echt beëindigd. Gezien het 

merendeel van mijn vrienden Noren waren, heb ik de taal voornamelijk in de omgang 

met anderen geleerd. Ik spreek geen perfect Noors, maar kan me wel uitdrukken en 

eenvoudige gesprekken voeren. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik ben zelf online op zoek gegaan naar logement aangezien ik niet in aanmerking 

kwam voor logement van de universiteit. Dit verliep erg vlot e, ik was erg tevreden 

over mijn huisje. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Learning agreement herzien: één van de vakken die ik zou volgen, was van naam 

veranderd. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

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

 De internationale dienst was erg behulpzaam en vriendelijk. Ook binnen de faculteit 

was het geen enkele moeite om vragen te stellen. 

 Ik werkte samen met mijn promotor op dezelfde vloer. Communicatie was dus erg 

gemakkelijk. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een enorme meerwaarde voor mijn studies. 

 Het leermateriaal was goed en tijdig en vlot beschikbaar. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal: n.v.t. 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Ik heb erg veel nieuwe vrienden gemaakt en heb een land goed leren kennen waar ik 

voordien nog niks over wist. Ik denk er aan om in Noorwegen werk te zoeken. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Leer de taal en maak zoveel mogelijk 'autochtone' vrienden. Ik heb persoonlijk de indruk dat 

je zo meer waardevolle relaties opbouwt en meer van de cultuur te pakken krijgt. Vaak leven 

studenten in een 'internationale bubbel', probeer daar niet in vast te raken. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: NTNU Trondheim 

 Land: Noorwegen 

 Periode: 1ste semester 2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Applicatie tot uitwisseling aan de UGent 

 Applicatie tot uitwisseling aan de NTNU 

 Applicatie voor EILC 

 Learning Agreement opstellen en laten goedkeuren 

 Erasmuscontract laten opstellen en ondertekenen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er wordt vereist dat je vlot Engelstalig bent omdat de vakken in het Engels gedoceerd 

worden. Je hoeft geen examens af te leggen om je taalniveau aan te tonen. 

 Ik heb geen cursussen Engels gevolgd. 

 Ter plaatse volgde ik wel een intensieve taalcursus Noors via het EILC. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit werd geregeld door NTNU bij deelname aan EILC.  

 De andere optie  is om zelf te zoeken naar een kot of appartement, maar het  is erg 

duur en er zijn enorm veel studenten voor een beperkt aantal plaatsen. 

 Nadat je een plaats hebt gevonden, moet je een contract voor de huur opstellen. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Laten tekenen arrival confirmatie 

 Registratie bij de politie 

 Registratie bij de belastingen indien je langer dan 6 maand blijft 

 Inschrijven voor de examens 

 Inspectie van de kamer door de organisatie SiT 

 Dit wordt allemaal zeer goed begeleid ter plaatse. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

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

 Het International Office  is steeds beschikbaar voor alle problemen van buitenlandse 

studenten, ze hebben er heel veel ervaring. Er wordt ook een inburgeringsweek voor 

nieuwe studenten georganiseerd met allerhande activiteiten. 

 De  professoren  zijn  vlot  aanspreekbaar  of  via  mail  te  bereiken,  zeker  in  mijn 

studiegebied. In Scandinavië zijn mensen zeer down to earth. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en 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: 1000 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 410 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 10 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik  heb  veel  nieuwe  sociale  contacten maar  ook  academische  contacten  in  het  buitenland 

opgedaan. Erasmus zorgt dat je met een andere visie naar dingen kijkt en leert je zelfstandig 

te  leven.  Verder  wordt  ook  de  drempel  tot  internationalisering  verlaagd  en  is  het  een 

goedkope manier  om  veel  te  reizen.  Het  is  een  uitstekende  combinatie  tussen  reizen  en 

werken/studeren.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Trondheim  is  aan  te  raden  voor  technische  profielen  (het  is  een  technische  universiteit), 

natuurmensen en sporters (je kan er veel aan wintersport doen, zoals langlaufen). 

Tracht deel  te nemen  aan EILC,  zo  kan  je  reeds  veel  sociale  activiteiten doen  voor weinig 

geld. 

Noorwegen is duur, houdt hiermee rekening wanneer je een Erasmusbestemming kiest.  

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: NTNU Trondheim  

 Land:  Noorwegen 
 Periode:  20/08/2013 ‐ 10/06/2014 

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Vele documenten moesten in orde gebracht worden maar de meeste konden 
wachten tot een paar maand voor vertrek.  

 Transcript of Records werd volledig aangepast na aankomst in Noorwegen.  

 De begeleiding bij het invullen van deze documenten was goed maar het was moeilijk 
om alles te vinden. 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

 English, een test zou moeten afgenomen worden maar we kregen een voucher 
omdat we al vakken in het Engels hadden gevolgd tijdens de bachelor opleiding. 

 Noorse taalcursus werd ter plaatse aangeboden. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Uitermate moeilijk maar eens NTNU je zekerheid gaf op een kamer was dit in orde. Ik 
had een kamer van SiT Bolig voor ik aankwam. 

  

2.4 Administratie ter plaatse 

 Uitermate moeilijk, maar je vind je weg wel en zo komt alles in orde. Het systeem 
met de vakken was het ergste en dit vind ik nog steeds een slecht systeem. Ik moest 
zo goed als al mijn vakken aanpassen door overlapping van lessen, er was geen 
algemeen studieplan beschikbaar. 

 De medewerkers van het International Office waren matig hulpzaam. Als je alles snel 
in orde wilt hebben en volledig zeker zijn van alles als je juist bent toegekomen, then 
you're going to have a bad time. Uiteindelijk komt alles in orde en ze zorgen er voor 
dat alles in orde komt maar ze hebben heel veel studenten dus het kan wat op zich 
laten wachten.  

 De Orientation Week helpt redelijk wat. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Zeer goede communicatie, zeer nauwe betrokkenheid tussen prof en student. 

Veel symathiekere sfeer tussen prof en student dan in Belgische kringen. 

 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een grote meerwaarde voor mijn studies en heeft 

mij zeer waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 



 Het leermateriaal was goed gestructureerd en tijdig beschikbaar. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad van de vakken waren  in vergelijking met de Universiteit Gent 

matig. 

 De werklast van de vakken was in vergelijking met de studiepunten matig.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  2500 NOK 

4.2 Huisvesting (per maand): 3500 NOK 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 2000 NOK  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 100 NOK 

4.5 Overige kosten (per maand): 250 NOK 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Beste ervaring die ik ooit heb gehad! Ongelooflijke mogelijkheden en kansen die ik hier heb 
kunnen nemen. Pas nu begin ik te merken hoe deze ervaring mij volledig heeft veranderd, in 
positieve zin: veel opener, veel socialer, veel relaxter,... Het is niet voor niets dat ik hier nog 
een jaar blijf. Ik dank het Erasmusprogramma en de EU en al de andere partijen/mensen die 
mij deze mogelijkheid hebben gegeven :) 
 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Als je twijfelt, m.a.w., je hebt er al aan gedacht om voor een uitwisselingsprogramma te 
gaan, dan kan je stoppen met denken: dit zal de beste ervaring van je leven worden. Of je nu 
heel sociaal bent of juist helemaal niet. Of je nu graag reist of helemaal niet, dat is allemaal 
van weinig belang. I can guarantee you a most brilliant (half) year! 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: NTNU Trondheim  

 Land:  Noorwegen 
 Periode:  12 januari ‐ 21 juni 2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Vakken doorgeven aan de administratie in de Universiteit Gent en NTNU Trondheim 

 Transcript of records opstellen. 

 Aanvraag van een erasmusbeurs aan international office UGent 
 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen verplichte taalvoorbereiding  
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Aanvraag via de organisatie Sit Bolig in verband welk verblijf ik verkies en betaling. 
  

2.4 Administratie ter plaatse 

 Transcript of records indienen, studentenkaart ophalen, inloggen in studentweb, 
verblijfsvergunning gaan aanvragen bij de politie 

 Goede administratieve ondersteuning en ik werd altijd op tijd op de hoogte gebracht 
wat verwacht werd van de studenten. 

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De professoren waren altijd bereid om zaken te bespreken, zelf als het niet altijd 
strikt gerelateerd was aan de leerstof. Bovendien waren het vaak de gesprekken met 
de professoren na de lessen die het leerrijkst waren. 
 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een grote meerwaarde voor mijn studies en heeft 

mij zeer waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed gestructureerd en tijdig beschikbaar. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad van de vakken waren  in vergelijking met de Universiteit Gent 

matig. 

 De werklast van de vakken was in vergelijking met de studiepunten zwaar.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  2000 EUR (ruwe schatting) 

4.2 Huisvesting (per maand): 440 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 600 EUR (ruwe schatting)  



4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR (ruwe schatting) 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 De uitwisseling was op vlak van de lessen in de biologie en neurologie erg leerrijk. 

 Wegens persoonlijke omstandigheden was afgelopen januari niet het ideale moment 
om het land te verlaten voor enkele maanden. Dit heeft dus niets met de erasmus‐
organisatie te maken. 

 De natuur rond Trondheim is adembenemend. 
 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Probeer eens een nieuwe sport op erasmus. Daar zijn genoeg gelegenheden voor in 
Trondheim. 
En hoewel dat niet altijd gemakkelijk is, probeer ook wat sociale contacten te zoeken van het 
betreffende land zelf. Daar leer je het vaak nog het meest van. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: NTNU 

 Land:  Noorwegen 

 Periode:  10/8/2015 – 21/12/2015 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Je  moet  een  korte  motivatie  schrijven  en  de  gebruikelijke  papieren  (learning 

agreement etc.) invullen. Verder dien je ook je 'kandidatuur' in aan NTNU zelf (nadat 

je Erasmus‐uitwisseling is aanvaard, dus dit is meer een formaliteit, het enige dat aan 

die kandidatuur nog kan afgewezen worden is je vakken, maar je dient je kandidatuur 

eigenlijk pas in als je al zeker bent van een plaats denk ik) 

2.2 Taalvoorbereiding 

Er wordt aangeraden minstens een niveau C1 voor Engels te hebben, maar er is geen 

officiële test, alleen een zelfevaluatie van je kennis van het Engels. 

Je kan een vrijwillige taalcursus Noors volgen, tijdens je verblijf of voordien, maar de 

meeste  lessen kan  je ook  in het Engels volgen dus dit  is niet nodig. Verdere  lessen 

Engels waren voor mij ook niet nodig. 

2.3 Zoeken naar logement 

Als je dit wenst wijst de universiteit je een plek toe in een van hun Studenthomes. Je 

geeft je hiervoor op en tegen eind juni kan krijg je te horen of je je mag opgeven voor 

een van de homes, dan kies je in welke home je wil verblijven, met eventueel nog een 

backup en enkele weken  later krijg  je te horen waar precies  je zal verblijven. Ik had 

een plek in een Studenthome, dus met zoeken op de privémarkt heb ik geen ervaring 

2.4 Administratie ter plaatse 

Je hebt een hele oriëntatieweek waarin  je naast  je mede‐erasmusers te ontmoeten 

ook uitleg krijgt over alle administratie die nog moet gebeuren, zoals je gaan aangeven 

bij de politie. Indien je voor een heel jaar blijft krijg je ook een soort 'stamnummer' dat 

alle Noren hebben, je hebt dit nodig voor Sim‐kaarten, doktersafspraken en nog veel 

meer. Ik weet hier niet het fijne van, want dit is niet voor mensen die maar 1 semester 

blijven, voor hen wordt een oplossing gezocht voor de aankoop van een sim‐kaart, en 

je kan met je studentenkaart terecht bij de dokters op de campus. 

Je kan altijd terecht in het 'international house' met allerhande vragen, ze zullen altijd 

proberen je zo goed mogelijk te helpen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Je kon voor/na de les de prof of assistent aanspreken. Er waren ook bepaalde uren waarop 

je in het kantoor van de prof of assistent terecht kon. 

 Je  staat  als  student  redelijk  dicht  bij  de  professoren,  ze  zijn  zeer  aanspreekbaar  en 

behulpzaam. (de professoren die ik had toch, ik wil niet volledig veralgemenen, maar voor 

al mijn 5 vakken viel dit in ieder geval goed mee) 

 Er wordt ook met een leeromgeving gewerkt, hier komen alle slides e.d. op. Verder wordt 

er veel meer met echte boeken gewerkt dan aan de opleiding wiskunde in Gent. Deze kan 



je kopen in de boekenwinkel van de universiteit of je kan via online sites zoeken die deze 

boeken aanbieden (adlibris.no), dit laatste komt vaak goedkoper uit. 

3.2 Inhoudelijk 

 Ik  heb  kennis  gemaakt met  een  veel  practischere  aanpak  voor  het  onderwijzen  van 

wiskunde dan aan de UGent. Dit resulteerde  in veel werk doorheen het  jaar, maar een 

lichtere examenperiode. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De  examenperiode  is  veel  korter  (ongeveer  3‐4  weken,  zonder  'inhaalweek').  Maar 

aangezien er veel minder gefocust wordt op  theorie van buiten kennen  is dit eigenlijk 

voldoende tijd. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

Ik vond mijn uitwisseling een geweldige ervaring om verschillende redenen. Het is heel verrijkend om 

eens wiskunde op een andere manier onderwezen te krijgen. Ik vond de zelfstandigheid die alleen naar 

het buitenland gaan en daar ook leven van je vraagt een heel goede levensles. Ik leerde zo bewuster 

omgaan met geld en ook op mezelf leven (ik zat voor mij uitwisseling niet op kot). Het is ook geweldig 

om zo veel nieuwe mensen te leren kennen, veel Noren heb ik jammer genoeg niet leren kennen, maar 

wel andere studenten van over heel de wereld. 

Al deze dingen pleiten voor een erasmusuitwisseling in het algemeen, wat ik ook zeker iedereen wil 

aanraden, als Noorwegen je niets lijkt, kies een land dat beter bij je past. 

De specifieke meerwaarde van een uitwisseling  in Noorwegen  is zeker en vast de prachtige natuur, 

waarvoor je ook zeker tijd moet maken om deze te verkennen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

1. Kies enkele landen die je aanspreken 

2. Ga binnen de universiteiten in deze landen op zoek naar interessante vakken (Erasmus is nog steeds 

ook studeren dus dit is best wel belangrijk) 

3. Kies niet te veel vakken,  je moet geen heel semester verspelen door slechte punten te halen op 

erasmus, maar van het land en de ervaring zelf genieten is zeker ook belangrijk, dus zorg dat je hier 

tijd voor zal hebben, zonder met buizen uit je erasmus te komen. 

4. Eenmaal je er bent, sluit je niet op in je kamer. Ga op verkenning, doe mee aan de ESN activiteiten 

of activiteiten van een andere studentenvereniging, schrijf je in bij een sportclub... Een semester lijkt 

lang, maar het zal zo voorbij zijn. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 Land:  Noorwegen 

 Periode:  19/08/2015 ‐ 17/12/2015 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

‐ Learning agreement  

‐ Procedure aan NTNU (uploaden bachelordiploma, etc.) 

2.2 Taalvoorbereiding 

Studenten van binnen de EU moeten geen verplichte taaltest ondergaan. 

Geen taalvakken (Noors/Engels) opgenomen. 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement (kamer) gebeurde via de gastinstelling via een online formulier. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Verliep zeer vlot, aanmelden aan 'international house' en politiekantoor. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Zeer  vriendelijke  professoren  en  begeleidend  personeel.  Altijd  open  voor  vragen 

tijdens en na de lessen. Professoren worden ook met de voornaam aangesproken, wat 

de afstand tussen de leerling en professor verkleint.  

 Leermateriaal:  Alles  werd  beschikbaar  gesteld  via  'itslearning'  (zeer  gelijkend  op 

'minerva' aan UGent). 

 Het international house was gelegen op de campus. Je kon altijd binnenspringen voor 

enkele vragen te stellen. 

3.2 Inhoudelijk 

 Diepgaande/specifieke kennis omtrent plant ecology, population genetics, biodiversity 

and conservation.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De  werklast  in  het  begin  van  het  academiejaar  is  zeer  minimaal.  Naarmate  het 

semester vordert worden er meer projecten gegeven, hierdoor stijgt de werkdruk. De 

examenhoeveelheid  is  minder  dan  aan  UGent  (mede  verklaarbaar  door  de  vele 

projecten, vaak op 25%‐50% van de punten), de moeilijkheidsgraad van de examens is 

vergelijkbaar. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xx EUR 

 

 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Het is zeker een meerwaarde. Je leert verschillende culturen kennen, verschillende mensen, andere 

onderwijssystemen, andere gewoontes, meer zelfstandigheid, .... 

 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Niet twijfelen en gewoon doen! 
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