
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Umea University 

 Land: Zweden 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Uitbreiden Learning Agreement (snel geregeld) 

 Inschrijving regelen 

 Online reserveren van kamer 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Het was niet nodig om op voorhand een taalcursus te volgen, de voertaal is Engels. 

 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit werd geregeld door de Universiteit, maar bij aankomst bleek ook de instelling 

(labo) over kamers te beschikken indien nodig. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Contract kamerverhuur 

 Contract en bewijs van doornemen veiligheidsvoorschriften en andere regels in labo 

en serres (GGO’s) 

 (online) registratie bij migratie 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

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

 De coördinatie was steeds beschikbaar via mail, maar had beperkte openingsuren 

(ma-woe 9h-16h). Formulieren die gefaxt dienden te worden werden onmiddellijk 

verstuurd vanuit het kantoor (pluspunt, want studenten hebben geen fax). 

 Ik contacteerde de groepsleider van het labo in Zweden met de vraag of ik er mijn 

thesis mocht uitvoeren. Hij heeft dit zeer serieus behandeld en besproken met mijn 

begeleidster. De experimenten waren duidelijk uitgelijnd voor mijn aankomst (wat 

ook nodig was voor een vak 'voorbereiding op de masterproef' in het eerste 

semester). Doordat mijn aangestelde promotor (initiële contactpersoon) slechts voor 

20% van zijn tijd voor het labo werkte, werd mij een andere promotor/groepsleider 

voorgesteld. Zij maakte geregeld one-to-one afspraken met me om mij en mijn 

resultaten op te volgen en gaf feedback. Het fijne was dat beide promotors aanwezig 

waren bij mijn verdediging als afsluiter van mijn thesis. 

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 was 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: 900 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 370 EUR 

4.3 Overige kosten: 10 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

In biotechnologie is het bijna een vanzelfsprekendheid dat je naar het buitenland trekt om 

onderzoek te doen, zeker als je promotie wil maken. Dan gaat het over een PhD of post-doc 

positie die minstens 4 jaar duren. Ik vond dit een mooie gelegenheid om na te gaan of dit iets 

voor mij was, door voor een kortere periode te verhuizen. Niet alleen professioneel heeft het 

me kansen geboden (nieuwe contacten en kennis) maar ook privé was dit een goede 

uitdaging, o.a. meer zelfstandigheid (voorheen zat ik niet op kot). 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

De voordelen van een thesis (30 stp) in het buitenland; geen vakken dienen ingehaald te 

worden aan UGent, je kan je concentreren op één onderwerp, je hebt persoonlijke 

begeleiding. Nadeel; geen klasgenoten, wel actieve collega's, grotere druk (je eindscore 

bepaald grotendeels je afstudeergraad) terwijl je de omgeving wil ontdekken en een sociaal 

level wil/moet opbouwen. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Umeå University (UPSC) 
 Land: Zweden 

 Periode: 2de semester 2014‐2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement opstellen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen 

 

2.3 Zoeken naar logement 

 Geen 

 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Learning agreement,  
 letter of acceptance,  
 housing contract 
 Uiterst vriendelijk en goede coördinatie 

 

3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, hanteren van de wetenschappelijke 
methode, kritisch denken, zelfkennis 
 
3.2. Begeleiding 

 Goede begeleiding door de verantwoordelijke professor zelf. Verdere 
ondersteuning door teamleden van de onderzoeksgroep. Feedback was continu 
mondeling. 

 Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar 
 

3.3. Moeilijkheidsgraad 

 Behoorlijke zware werklast (afhankelijke van de onderzoeksgroep) 
 Uiterst vriendelijk en goede coördinatie 

 

4. Kosten 



4.1 Reiskosten: 500 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 375 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 5 EUR 

5. Persoonlijke getuigenis 

Buitenlandse ervaring, zelfkennis, netwerken, nieuwe connecties, internationale kijk 
op bepaalde zaken, integratie in een andere maatschappij,... 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Aanrader! Een buitenlandse ervaring is echt een leerwaarde! 
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