1. Algemeen
Opleiding: Master Biologie
Gastinstelling: Monash University
Land: Australië
Periode: 10/2/17 tot en met 20/7/17

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Visum voor Australië (Occupational Trainee Stream)
Goedkeuring van Faculteit Wetenschappen en examencommissie Biologie voor
respectievelijk uitwisseling en thesisonderwerp
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Geen extra taalvoorbereiding, ik had al genoeg ervaring door op Erasmus te
gaan tijdens het eerste semester van 2015-2016
Tijdens: Geen extra taalvoorbereiding nodig
2.3 Zoeken naar logement
Eerste week hostel (op voorhand geboekt), dan ter plaatse een huis gevonden - was
wat zoeken de eerste dagen, maar al bij al toch vlot verlopen.
2.4 Administratie ter plaatse
Heel goed, er werd een monash account voor me aangemaakt, waardoor ik alle
nuttige informatie ontving.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Ik heb een vaste begeleidster waaraan ik op ieder moment raad kan vragen en die
me meer dan de helft van de technieken aangeleerd heeft, en mijn co-promoter
waarmee we tweewekelijks meeting hebben om onze werkwijzen en resultaten te
bespreken. Verder is er een research assistant aanwezig die me alle andere
technieken aangeleerd heeft. De begeleiding die ik hier krijg is uitmuntend.
3.2 Inhoudelijk
Vaardigheden in het labo die later zeker van pas zullen komen: retroviral
transduction, tissue culture, cell proliferation assays, FACS, methylcellulose assays,
cloning, qRT-PCR, Western Blotting...
3.3 Moeilijkheidsgraad
Dit kan ik nog niet beantwoorden, ik moet mijn thesis nog afronden en moet dus nog
beoordeeld worden.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 1000 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Zelfstandigheid - in tegenstelling tot mijn Erasmus verblijf in Zweden, moest ik hier
echt alles zelf uitzoeken in het begin: in Zweden werd je van de luchthaven naar een
plaats gebracht waar je de sleutel van je studentenkamer kreeg, samen met een
Simkaart, toegang tot het studentenplatform en info over de studentenkringen en wat
er wanneer te doen was. Via die studentenactiviteiten leerde je in 1-2-3 heel veel
studenten kennen. Hier in Australië moest ik zelf een huis vinden, zelf een Simkaart
activeren (klinkt makkelijker dan het is, zo blijkt), ook echt actief moeite doen om
mensen te leren kennen. Achteraf gezien vind ik dat echt de grootste meerwaarde op
persoonlijk vlak.
Op academisch vlak is natuurlijk de gigantische hoeveelheid aan vaardigheden die ik
hier heb opgedaan in een labo-context de grootste meerwaarde. Ook zelf mijn
resultaten interpreteren en die interpretatie voorleggen en bespreken met het hele
team.
Verder vind ik leven in een ander land heel verrijkend omdat het je inzicht geeft in de
verschillen en gelijkenissen tussen culturen. Australië is een westers land, maar toch
verschilt het op sommige vlakken enorm van België. Ook apprecieer je meer wat je
thuis hebt en niet hier, en omgekeerd.
Ik ben echt ongelofelijk dankbaar dat ik dit heb kunnen doen. Ik heb mezelf beter
leren kennen, ik heb enorm veel dingen geleerd die me zullen helpen bij het vinden
van werk, ik heb mensen leren kennen waar ik sowieso contact zal mee blijven
houden, en ik heb tijdens mijn eerste twee maanden (toen het thesiswerk nog niet zo
ontzettend druk was als nu - tijdens de laatste maand) ook wat in Victoria kunnen
reizen in de weekenden en dus adembenemend mooie natuur gezien. Deze ervaring
is onvervangbaar.
6. Tips voor toekomstige studenten
Niet twijfelen, een internationale ervaring is een absolute verrijking op alle vlakken.

