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Opleiding: Master Geografie
Gastinstelling: Hafencity Universität Hamburg
Academiejaar: 2021-2022
Land: Duitsland
Periode: 27/08/2021 – 31/03/2022
Erasmus: Ja
Soort verblijf: Vakken/theorie

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Enkele documenten doorsturen zoals inschrijvingsbewijs, identiteitskaart, Europese
ziekteverzekering.
2.2 Taalvoorbereiding
Voor vertrek: B2 Duits
Ter plaatse: Mogelijkheid tot taalcursus Duits tot B2, heb ik niet gedaan omdat mijn niveau
hoog genoeg was
2.3 Zoeken naar logement
De universiteit biedt plaatsen in een studentenhome van het bedrijf Studierendenwerk
Hamburg
2.4 Administratie ter plaatse
"Anmeldung" in Hamburg, verplichte domicilie in Hamburg als je langer dan 3 maanden blijft.
Radio- en televisie toeslag. Iedereen met een domicilie in Duitsland moet verplicht 18 euro in
de maand betalen voor tv en radio, Ookla heb je geen aansluiting Bovenstaande documenten
moet doorgestuurd worden naar de universiteit.
3. Opleiding
3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden
De opleiding geomatica heeft vooral een focus op Hydrografie en geo-informatica. Ik heb het
gevoel dat ik zeker veel bijgeleerd heb in deze velden, maar dan ik in België geleerd zou
hebben. De universiteit biedt veel praktijk in Hydrografie aan op de Elbe, de rivier die vlak
naast de universiteit ligt.
3.2 Begeleiding en feedback
Alle assistenten waren heel behulpzaam. Ze antwoorden heel snel op email en geven
voldoende begeleiding. Het Duitse systeem is soms heel complex en niet evident voor
buitenlandse studenten. De organisatie is helemaal anders dan in België. In het begin had ik
hier wel wat problemen mee, maar door de goede begeleiding was die uiteindelijk geen
probleem.
3.3 Leermateriaal

Ja, via een online platform Moodle. Het enige nadeel is dat alles later start dan in België,
waardoor informatie over welke cursussen worden gegeven pas eind oktober bekend wordt.
Dit is de start van het semester in Duitsland
3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,… )
De examenperiode was in Maart. De moeilijkheidsgraad was gemiddeld, sommige vakken
iets moeilijker dan in Gent, sommige iets makkelijker. Het moeilijkste voor mij was dat dit
samenviel met het tweede semester in Gent..
3.5 Kwaliteit coördinatie
Goed, alle informatie werd tijdig gecommuniceerd.
3.6 Communicatie
Heel behulpzaam en vriendelijk. Er waren wel verschillende vakken die niet door een
professor werd gegeven. De verantwoordelijke lesgever was vaak een MSc. en geen Dr. Of
Prof. Dit was anders als in Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 280 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 360 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Hamburg is een zeer levendige en historisch belangrijke stad met een internationale en diverse
bevolking. Ik heb heel graag in deze stad gewoond. De contacten met andere culturen en gewoonten
was zeker een levensverrijking. Alsook de specialisatie van de universiteit in Hydrografie was een
meerwaarde. De praktijklessen biedt inzicht in de mogelijkheden van de discipline en is een troef van
Hamburg aangezien ze aan een van de belangrijkste rivier is gesitueerd. Mijn Erasmus heeft me
vooral geleerd dat zelf op zo'n kleine afstanden (binnen Europa, de meeste van mijn huisgenoten
waren europees) er grote verschillen in perceptie en mentaliteit is. Dit geeft je een open blik op de
wereld.
6. Tips voor toekomstige studenten
De duitse administratie is misschien wat complex op het eerste zicht, maar Duitsers zijn ook heel
correct en stipt en zullen je daarom altijd graag helpen. Een goede basis Duits is wel zeker een
meerwaarde!

1. Algemeen





Opleiding: Master Geomatica en Landmeetkunde
Gastinstelling: Hafencity Universität Hamburg
Land: Duitsland
Periode: 1/10/16 - 31/3/17

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Aangezien ik ervoor gekozen heb een universiteit te kiezen waarvoor nog geen
bilateraal akkoord was met de UGent, moest dit eerst opgesteld worden. Met een paar
mails heen en weer, alsook wat wachten op de officiële brieven was dit echter al
geregeld.
Daarnaast volgde de klassieke voorbereiding voor de gevallen waar reeds een akkoord
was. Deze hield in dat een aanvraag moest ingediend worden via een web-interface
van oasis. Hierbij hoorde ook een motivatie en het opstellen van de Learning
Agreement. In deze LA moesten voor vertrek reeds een goed overzicht gegeven
worden van welke vakken op verplaatsing gevolgd zouden worden en welke deze
zouden vervangen aan de UGent. De studiepunten-som moet kloppen en
overeenkomen. Deze LA moet ook goedgekeurd worden door de
opleidingsverantwoordelijke; (FCI-lid). De steun van het de facultaire
internationaliseringsverantwoordelijke (Mvr Coolen) bij dit alles was echter zeer goed
en gemakkelijk te verkrijgen.
Daarna volgt een aanmeldingsprocedure aan de Universiteit in Hamburg. Deze gebeurt
volledig online en is vrij eenvoudig: enkele documenten inscannen en opladen, wat
persoonlijke gegevens opladen, e.d. Eens deze afgrond was, contacteerde de
Universiteit in Hamburg mij met concrete details voor aankomst en de 'welcome week'
ter plaatse.

2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Officieel geldt aan de HCU een minimum niveau B1 Duits voor studenten

Geomatica. Dit is aangezien zeer veel vakken enkel in het Duits onderwezen worden.
Maar de volledige studieverdieping Hydrografie wordt in het Engels onderwezen, dus
indien enkel vakken daaruit gekozen worden voldoet een bevestiging dat je niveau
Engels voldoende is (deze kan schriftelijk door het FCI-lid of facutaire
internationaliseringsverantwoordelijke bekomen worden).
Desalniettemin zou ik ten zeerste aanraden om het niveau Duits zoveel mogelijk bij te
schaven. Ter plekke kan men zich vrijwel altijd in het Engels verstaanbaar maken,
maar in het Duits verloopt de communicatie merkelijk beter en krijgt men veel meer
gedaan als blijk van wederzijds respect.
Tijdens: Ter plaatse heb ik geen extra taalcursus meer gevolgd, aangezien ik reeds een

veel goedkopere cursus Duits gevolgd had een semester vroeger in Gent. Indien
gewenst kan men wel een voorbereidende intensieve cursus Duits volgen in Hamburg
in september, of gelijkelijk een paar uurtjes gedurende het semester. Indien Duits leren
een supplementair persoonlijk doel is, kan je ook zeer veel leren uit dagelijkse

conversatie met medestudenten (inclusief uitwisselingsstudenten, want deze moeten
ook een bepaald niveau van Duits hebben om toegelaten te worden), professoren, ...
Durven Duits spreken is de boodschap.

2.3 Zoeken naar logement

Betaalbaar logement vinden als student in Hamburg is een berucht probleem.
Gelukkig krijg je via de aanmeldingsprocedure van de HCU de mogelijkheid om je
kandidaat te stellen om een kamer te krijgen in een "Wohnheim" van de
overkoepelende studentenwerking in Hamburg. Dit doen bijna alle
uitwisselingsstudenten en is ook ten zeerste aan te raden. Bijna iedereen krijgt bij de
lottrekking effectief een kamer. De weinige die toch geen kamer in het Wohnheim
kunnen bemachtigen, moeten proberen een gezamenlijke woning te vinden via lokale
contacten, Facebook, online platformen, ...

2.4 Administratie ter plaatse

Ter plaatse start alles met de "Welcome Week", waar een week lang alle belangrijke
aspecten van het verblijf en alle formaliteiten worden uitgelegd. Dit gebeurt op zeer
overzichtelijke manier en is een grote hulp. Welke nodige formaliteiten en dergelijke
worden toegelicht en uitgelegd: gebruik van hun online platform 'AHOI', bevestigen
van inschrijving, kiezen en aanmelden voor de vakken, aanpassen van de Learning
Agreement (indien nodig; waarschijnlijk wel...), aanmelden bij de verzekering,
aanmelden bij het Stadtambt, openen van een Duitse bankrekening indien gewenst,
aanmelden voor sportcursussen, behandelen van verplichte 'Rundfunkbeitrag', ...
In het begin is dit een serieuze boterham in het administratieve Duitsland, maar
uiteindelijk is alles op een weekje of 2 wel vlotjes geregeld, en je hebt deze eerste 2
weken toch nog geen les. Na deze 2 weken beginnen de eerste lessen (rond de 2e week
van oktober). De organisatie van de lessen en practica is soms wat chaotisch en lastminute, maar de professoren zijn over het algemeen zeer vriendelijk en bereid om te
helpen. Eens de lessen beginnen, wijzen deze zichzelf uit.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding

Over het algemeen was deze goed. Je moet wel de juiste persoon contacteren voor de
juiste zaak. Voor problemen met het online leerplatform AHOI kon je direct bij een
helpdesk terecht, organisatorisch voor de vakken was een bepaalde prof (Tanja Dufek)
eerder de contactpersoon en met betrekking tot een vak moest je uiteraard best de
betrokken prof contacteren. Zoals reeds vermeld, stelden de meeste proffen zich vrij
open op en konden aangesproken worden in geval van problemen of onduidelijheden
(tip: niet prof Brigitte Falkenholz-Wilkening, deze kreeg met reden slechte evaluaties
van vrijwel alle studenten).
Het leermateriaal was tijdig beschikbaar. Zeer gelijkaardig met in Gent werden slides
of mogelijk studiemateriaal vrij vlot online op AHOI geplaatst om te downloaden.

Soms werd ook verwezen naar de bibliotheek van de HCU om een leer boek te
ontlenen. Deze bib bevindt zich in het gebouw zelf en is ook zeer gemakkelijk
toegankelijk.

3.2 Inhoudelijk

Mijn uitwisseling specificeerde zich vooral op Hydrografie, vandaar ook de keuze
voor Hamburg met zijn studieverdieping Hydrography B. Enerzijds heb ik er enkele
hydrografische basisvakken gevolgd, dewelke grosso modo hetzelfde onderwijzen als
de hydrografisch getinte vakken aan de UGent.
Daarnaast vond ik de meest interessante vakken, deze die meer bepaalde randaspecten
verdiepen. Zo was Nautical Science een van mijn favorieten; gegeven door een ex-lid
van de Duitse Marine en handelend over hoe te navigeren op waterwegen en zee.
Daarnaast was een projectwerk over planning en uitvoering van offshore windparken
ook een zeer leerrijke ervaring. Hierbij lag de focus sterk op samenwerking met
ingenieurs en zelfstandig opzoeken en rapporteren. Tenslotte waren enkele lessen over
Seismics, Magnetics en andere geofysische onderzoekstechnieken ook zeer interessant
en een leerrijke meerwaarde.
3.3 Moeilijkheidsgraad

Anders dan aan de UGent verlopen de lessen en examens eerder in opeenvolgende
modules doorheen het jaar. Men kan dus niet écht speken van een examenperiode
zoals we in Gent kennen. Voor projecten worden bijna altijd iedere week of 2 weken
tussenpresentaties of practica verwacht, en wordt op het einde van de module een
verslag geschreven. De eerder theorievakken worden gegeven op zeer korte termijn
(bij voorbeeld 3 of 4 weken intens lessen krijgen), onmiddellijk gevolgd door een
mondelinge of schriftelijke evaluatie (Klausur). Het kan dus zijn dat je in november 4
weken 1 vak hebt en onmiddellijk examen ervan, dan in december een ander vak en
tevens onmiddellijk examen ervan, ... Blok-cursussen van 1 week elke dag, de hele
dag 1 vak, gevolgd door 1 week vrij en een Klausur zijn ook geen uitzondering. Soms
worden practica op verplaatsing uitgevoerd of op schepen.
De Klauseren (examens) zijn zeker niet té moeilijk en kunnen goed succesvol afgelegd
worden mits het nodige studeren. Ook anders (best wel leuk) is het feit dat je
onmiddellijk na het afleggen van je mondeling examen te horen krijgt of je erdoor
bent of niet. Algemeen is de werklast te vergelijken met deze aan de UGent.
Score (kwaliteit coördinatie)
zeer goed
Beschrijving (kwaliteit coördinatie)
De steun van de internationale coördinatoren tijdens de Welcome Week is zeer nuttig
en goed. Bij voorbeeld kunnen zij voor jou de aanmelding doen bij het gemeentehuis
van Hamburg, wat de instap makkelijker maakt. Daarnaast kan je mbt de studie
vrijwel altijd Tanja Dufek aanspreken bij mogelijke vragen of problemen.
Score (communicatie)
goed
Beschrijving (communicatie)

De meeste professoren staan open voor vragen en zijn makkelijk te bereiken via mail.
Deze antwoorden ook vrij vlot en snel. Alle proffen verstaan wel Engels, maar zoals
reeds gezegd werd en verwacht kan worden, zal op een Duitse mail waarschijnlijk
sneller en uitgebreider antwoord komen van de meeste proffen.
Reis
50 euro (met de auto, vliegtickets al vanaf 3eur!)
Huisvesting
335 euro/maand
Levensonderhoud
300 euro/maand
Studiemateriaal
5 euro/maand
Andere kosten
250 euro/maand
Beschrijving (meerwaarde)
Zonder twijfel kan ik zeggen dat de uitwisseling een enorme meerwaarde gehad heeft.
Je wordt neergezet in een nieuwe omgeving waar je niemand kent een je je plan moet
leren trekken. Toch gebeurt dit verrassend vlot omdat je zeer veel gelijkgestemde
mensen ontmoet. Je leert zelfstandiger zijn, mondiger zijn, sneller opstaan voor
vreemden, je leert dat de wereld een dorp is en hoeveel je gemeen blijkt te hebben met
je Italiaanse of Franse kamergenoot. Ook lokale vrienden en contacten zijn snel
gemaakt en iedereen blijkt geinteresseerd te zijn in de ervaringen die jij gehad hebt in
je thuisland, zoals ook jij geïnteresseerd bent in hun verhaal. Je ontmoet mensen waar
je in de ervaring een band mee opbouwt die tot lang na de uitwisseling kan doorgaan.
Voor ontwikkeling van talen, zelfstandigheid, cultuur, kookkunsten, sociale
vaardigheden een een algemene blik op de wereld is de uitwisseling een enorme
katalysator. Ook de studie en de vakken zijn zeker en vast interessant, maar ik zou
zelfs durven zeggen dat dit slechts 30% of maximum 40% van de meerwaarde
inhoudt. Het overige zijn de menselijke ervaringen die je eraan over houdt.
Beschrijving (tips)
- Grote tip is het aanmelden voor Wohnheim van het Studierendewerk Hamburg: het is
de goedkoopste optie voor onderkomen, het zijn zeer deftige woningen, je zit er samen
met zeer veel internationale en lokale studenten, je maakt er onmiddellijk contacten
maar bovenal blijken de beste avonden daar te eindigen.
- Goed om weten is ook de 'semesterbeitrag' die je moet betalen. Dit is een bedrag van
ongeveer 250eur dat je moet betalen voor de algemene werking van de HCU, alsook
voor je onbeperkt ticket in de metro en bus. Maar omdat het 'semesterbeitrag' heet en
niet 'inschrijvingsgeld', moet je het zelf betalen en zit het niet in de uitwisseling en
inschrijving die je reeds betaalde aan de UGent...
- Maak gebruik van de 'freipass' voor culturele activiteiten. Daarmee kan je tem.
december zeer veel culturele activiteiten helemaal gratis bijwonen als student,
inclusief de normaal peperdure opera's bij voorbeeld.
- Hamburg is een grote stad en ieder stadsdeel heeft zijn karakter en mooie
eigenschappen. Neem je tijd om elk van deze met zijn cafeetjes, bars en clubs te
ontdekken.
- Het openbaar vervoer in Hamburg is vrij goed georganiseerd en rijdt 24u/24 in het
weekend. Dit maakt de grote stad toch zeer bereikbaar (Ubahn = weinig controle /
Sbahn = regelmatig controle)
- 1 semester lijkt lang wanneer je vertrekt, maar al snel heb je door dat tijd vliegt en 5
maanden veel te snel voorbij zijn.... Zeker aangezien de grote meerderheid van je

mede-uitwisselingsstudenten een volledig jaar blijven, is 2 semesters blijven echt wel
de boodschap.

