1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: National University of Ireland, Maynooth
 Land: Ierland
 Periode: 04/02/2019 - 02/08/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
- Contract voor je master thesis, Learning agreement voor traineeships
- Voor een traineeship is er niet enorm veel papierwerk. De infosessie helpt al heel wat om je
voor te bereiden wat je in orde moet brengen. Regine Coolen helpt ook steeds waar ze kan, of
ze stuurt je door naar de juiste verantwoordelijke. Het voelt misschien allemaal wat onwennig
in het begin omdat je moet communiceren met een universiteit in het buitenland of geen
fouten wilt maken in je learning agreement, maar daar moet je je een beetje over leren
zetten/in leren groeien.
2.2 Taalvoorbereiding
Er was niet expliciet een niveau opgegeven, het gastlabo verwachtte gewoon een vlotte
communicatie. Deze was ook getest in een Skype gesprek.
2.3 Zoeken naar logement
Als je in Maynooth of Dublin wil verblijven: Zoek op tijd naar een kot! In Maynooth is er slechts
een heel kleine kans dat je in de accommodatie van de universiteit zelf terecht kan door de
housing crisis die gaande is (in voornamelijk county Kildare (Maynooth en Dublin)). Dit geldt
zeker als je enkel voor 1 semester op uitwisseling gaat. De kans is groot dat je moet verblijven
in een gastgezin, maar als je op tijd begint te zoeken kan je eventueel ook terecht in een huis
met andere studenten. Housing in Maynooth is redelijk duur in vergelijking met Gent (≥ €400
voor een kamer in een gastgezin zonder kosten, met kosten die ongeveer ±€100 / maand zijn)
2.4 Administratie ter plaatse
Maynooth University is enorm vlot op het vlak van communicatie. Ze antwoorden zo snel en
compleet mogelijk. Je kan ook steeds naar hun kantoor gaan, waar ze je ze zo goed mogelijk
voort helpen. Ik kon pas aankomen in Maynooth na de welkomst dagen, maar ik kreeg toch
nog alle informatie (welkomst pakket met alle nodige info om te kunnen starten in Maynooth
(in het algemeen en op school), en kon met al mijn vragen bij hen terecht. De
administratieperiode om te starten is een drukke periode, maar toch valt dit goed mee door
de goede organisatie.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Resultaten werden door mij geanalyseerd, en daarna besproken met de scientific supervisor
en op geregelde tijdstippen met de promoter van mijn thesis. Het schrijven was minder closeby
begeleid als dat ik gewoon was van in Gent. Dit zal waarschijnlijk altijd een beetje van persoon
tot persoon en van project tot project afhangen.
3.2 Inhoudelijk
In de eerste week tot 2 weken werd ik zoveel mogelijk technieken aangeleerd en was de
begeleiding steeds bij mij. Vanaf week 2 werd dit losser en losser waardoor ik quasi zelfstandig
te werk kon. Resultaten werden door mij geanalyseerd, en daarna besproken met de scientific

supervisor en op geregelde tijdstippen met de promoter van mijn thesis. Dit liet mij toe om te
groeien als wetenschapper. Het zelfstandig zijn in het labo gaf soms, en zeker in het begin,
angstige momenten, maar het heeft me leren hulp zoeken wanneer het echt nodig is, en verder
zoveel mogelijk zelfstandig te zijn.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De thesis schrijven is een groot werk, maar dit is volgens mij niet minder of meer zwaar dan
wanneer je niet op Erasmus zou gaan. Je moet natuurlijk wel wat geluk hebben met de
begeleiding. Hoewel ze het nalezen minder bedicht nakeken in Maynooth, werd het nog wel
mee opgevolgd. Door goede communicatie met de promoter in België, kreeg ik ook hulp/raad
van mijn promoter daar.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: ± 200 euro (heen en terug + 2 grote koffers)
4.2 Huisvesting (per maand): (425 euro + 100 euro kosten (minstens)) / maand
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 - 300 euro / maand
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Het is een groot cliché misschien, maar een uitwisseling doet je echt groeien. Je komt jezelf soms
tegen, maar je komt ook zoveel nieuwe ervaringen/personen tegen die je anders niet zou
tegenkomen. Het doet raar om te vertrekken, zeker als je een vriendje moet achterlaten voor een
aantal maand. Het is echter nog lasteriger om terug naar huis te vertrekken.
Behalve de leuke activiteiten, uitstapjes etc, leer je ook gewoon enorm veel. Je wordt zelfstandiger
want je hebt niet meteen iemand van je familie of vrienden naast je om je te helpen, want ondanks
de begeleiding die ze je aanbieden zal je toch nog altijd dingen moeten zoeken op je eigen kracht. Dit
is niet altijd even leuk, maar op het einde van het verhaal komt het altijd wel in orde.
6. Tips voor toekomstige studenten
Als je verblijf zoekt in Maynooth of Dublin area, begin op tijd wil je een beetje kieskeurig kunnen zijn.
En eens je al je papierwerk in orde hebt, en je bent geland: geniet van je Erasmusverblijf!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Wiskundige informatica
 Gastinstelling: Maynooth University
 Land: Ierland
 Periode: 10/09/16-13/01/17

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement - Taaltest
2.2 Taalvoorbereiding
/
2.3 Zoeken naar logement
Aanvraag voor campusaccommodatie, maar geen kamer gekregen. Dus zelf op zoek
gegaan.
2.4 Administratie ter plaatse
Learning agreement en confirmation of stay

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Er was een international office waar we altijd terecht konden voor problemen. Online
was er ook de mogelijkheid om feedback te geven.
3.2 Inhoudelijk
Bijgeleerd door het volgen van vakken die aansluiten bij mijn opleiding. Alles in het
Engels dus een verbetering in de omgang met Engels.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er was geen examenperiode voor eerste semesterstudenten. Alles verliep via
permanente evaluatie wat de werklast tijdens het semester wel verhoogde. De
moeilijkheidsgraad was lager dan aan de UGent dus dat vormde geen probleem.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 650 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Voor mij betekende op uitwisseling gaan vooral meer zelfstandigheid krijgen.
Helemaal alleen naar een ander land vertrekken en daar iets nieuw opstarten zonder
hulp van anderen. Op die manier leer je heel veel mensen kennen uit andere culturen
en verbreed je zo je kijk op de wereld. Ik heb ineens ook de kans gegrepen om het
land waar ik verbleef te verkennen, wat een kans is die je nooit anders krijgt.

6. Tips voor toekomstige studenten
Begin op tijd met het zoeken naar accommodatie. Dit is niet makkelijk als je niet ter
plaatse aanwezig bent, dus vergt wel wat tijd. Los daarvan is Erasmus echt een
ervaring die ik iedereen aanraad. Als je twijfelt, zou ik het gewoon doen, want
niemand is negatief over zijn ervaringen!

1. Algemeen
Opleiding: Master Wiskundige Informatica
Gastinstelling: National University of Ireland Maynooth, NUIM
Land: Ierland
Periode: 1ste semester 2013-2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Aanvragen van een bilateraal akkoord
Aanvraag van Erasmus: motivatiebrief schrijven en Learning agreement opstellen
Ziekteverzekering op de hoogte brengen
2.2 Taalvoorbereiding
Dit was niet nodig aangezien mijn Engels reeds goed genoeg was.
Ook ter plaatse heb ik geen taalcursussen gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
Dit was zeer lastig, ik heb uiteindelijk pas in september een kamer van de universiteit
toegewezen gekregen. Het vinden van een kamer buiten de universiteit bleek zeer
moeilijk en ik was zeer gelukkig toch nog een kamer "on-campus" te krijgen.
2.4 Administratie ter plaatse
Confirmation of erasmus study period
Vakken vastleggen
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed.
De internationale dienst is zeer vriendelijk en altijd aanspreekbaar. Zij gaven vooraf
en in de eerste weken zeer nuttige informatie.
Helaas was de residence office van mijn on-campus accommodatie niet zo goed
georganiseerd.
De coördinator voor mijn richting was zeer vriendelijk maar vaak op reis en niet goed
bereikbaar. De professoren daarentegen waren altijd aanspreekbaar en behulpzaam.
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij
waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
Het leermateriaal was goed opgesteld.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren licht tot zeer licht in
vergelijking met de Universiteit Gent.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 325 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal: 0 EUR
4.5 Overige kosten: 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Erasmus is vooral nuttig vanwege de andere aanpak van lesgeven en de meerwaarde voor
mijn talenkennis.
6. Tips voor toekomstige studenten
Zoek vroeg genoeg naar accommodatie.

