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telling stories from abroad
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International Office Groenplaats Room: 
GR.500: by appointment 
Pop-up International Office @ the Floor: 
Tuesday between 10 am - 1 pm and  
Thursday between 1 pm - 4 pm

 KdG Groenplaats International

Study abroad: studyabroad.mit@kdg.be 
International internships: internships.mit@kdg.be

All relevant information is available on 
the Studentportal:→ Home → Go abroad
For more specific information: 
Study programme → Internationalization
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the grass is always greener in ...

Valencia- Spain 
Brighton - UK
Courtenay - Canada 
Valencia - Spain
Coimbra - Portugal
Vienna - Austria
Santiago de Querétaro - México
Bø - Norway
Auckland - New Zealand
Cuenca - Spain
Valencia - Spain
Madrid - Spain
Narbonne - France
Kristianstad - Sweden
Voralberg - Austria
Basel - Switzerland
Nicosia - Cyprus
Helsinki - Finland
Taichung - Taiwan
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Valencia - Spain
Universitat de València

Lisa Geybels, studente IBS

University for example is much more informal. The teachers give lectures 
from a stage, which in the beginning seems weird but you get used to it 
very easily. The interactions with students is a lot less than in Belgium, 
however, when you have a question you are more than welcome to ask 
it. Sending e-mails to professors in a formal way is not really done and 
even if you do, the response you will receive will be rather informal. 
Nonetheless, I prefer this since because I feel more at peace in this kind 
of environment. 

If you walk through the city and try to not look too much as a tourist 
(speaking the language helps a lot!), you will see many doors opening 
for you. At first sight, Spanish people might not feel that open to 
foreigners, but once you talk a little bit with them, they are the kindest 
persons you can imagine. 

In my free time, I am training for a marathon. It takes up a lot of time and 
perseverance as well to stick to the trainings, because there are so 
many activities going on for Erasmus students (eg trips, parties, come 
together, language courses, free food, …). Also my classmates are 
amazing and you don’t feel alone for not even a second. 

Hey everyone!

At this moment, I am doing my Erasmus+ in 
Valencia, Spain. To start with, I never thought that 
I would fall so deeply in love with the city and 
especially the Spanish culture. It’s a different way 
of living, although Spain is not that far away from 
Belgium. 
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Brighton - UK
Brighton Business School

Véronique Maes, studente B&L

To Brexit or not to Brexit – a story by Véronique 
Maes**volgende getuigenis is enkel geldig als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar nog meedoet 
aan het Erasmus programma

Studeren in het Verenigd Koninkrijk stond al 
jaren bovenaan mijn bucketlist. Op Erasmus 
gaan was een doel, in het land van de Queen, 
chips and tea gaan wonen was een droom. De 
realiteit van een aanstormende Brexit was een 
call to action. 

““Zou je niet beter naar Scandinavië gaan?, Ierland is ook 
leuk, moet je niet van munt wisselen.” Iedereen heeft het me 
afgeraden. “Straks wordt je gedeporteerd. Oef, het weer is ook 
niet geweldig, he?”

For everyone whom is still doubting if Erasmus would be something for 
them; just go! I haven’t heard one bad word yet and as one of the student 
organizations in Valencia says (ESN); ; 

Erasmus isn’t a year in your life, it’s a life in a year’
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Getwijfeld heb ik zeker, weg van huis, uit mijn comfortzone gaan. Het was 
geen gemakkelijke beslissing. Maar alles komt terug op één vraag. “Wat 
wil IK doen?”

Simpel. Ik wil op Erasmus gaan in Engeland. Ik wil wonen op de plek waar 
mijn grootste passie tot leven komt: de Engelse taal.

Brighton is een parel aan de zee. Heel anders dan de rest van het zuiden, 
deze pro-europese stad bruist van de diversiteit. Natuurlijk is dit geen 
Londen maar met een verbinding van minder dan 2 uur reizen met de trein 
moet dat ook niet. Brighton heeft swing, soul & het unieke ‘British Charm’.

Na enkele maanden kan ik met zekerheid zeggen, dit was een top idee! Ik 
raad een Erasmus in Brighton dan ook zeker aan. Volop in renovatie, zal 
de universiteit er volgend jaar enkel beter op worden. Gebouwen worden 
volop bijgebouwd en gerenoveerd met als verwachte einddatum 
academiejaar 2021. Waar wacht je nog op?

Is it worth the trouble? Hell yeah!
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Courtenay, British Colombia -Canada
North Island College

Lisaura Goossens, studente IBS

Going on an exchange was a difficult decision 
for me. I loved Antwerp and I had been on an 
exchange before starting my program at KDG. 
But after much thought and hearing the 
experiences of other students who have done 
it, I knew I had to go. 

I love winter and wanted to explore a country 
that was rich of nature. Which is why I applied 
for both Canada and Finland.  

IIf you love nature, exploring, and the outdoors Courtenay is the perfect 
place for you to do your international exchange. Canada is one of the 
world most beautiful countries and especially British Colombia is known 
for its nature. The North Island College is located on Vancouver Island. 
The island is about the same size as Belgium, so plenty of nature to 
explore during your days off. 

My favorite thing so far has been meeting other international students. At 
the beginning of the semester there is a 3-day orientation where all 
international students get to meet. Throughout the semester, we have 
built such a great relationship and I know we will continue to be friends 
for a long time. 

The studies at North Island College are intense and the course load is 
quite heavy. Especially the assignments can take up quite some time. 
Time management is necessary, and a good mindset is as well. Be sure 
that you prepare well for classes and always do your homework and 
assignments and your grades will follow. The teachers are very fair in 
grading your assignments. 

IBS was already a mixture of cultures, but other cultures are present here 
in Canada that weren’t in IBS. I learned a tremendous number of things 
during my exchange about those different cultures. We have dinner at our 
houses and cook local food. We (try to) learn new languages and just 
understand our different customs.
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The Comox Valley is a smaller city and there is not a lot of shops or 
malls around the area. But if you can rent a car or don’t mind taking the 
bus, there is so much you can see and explore in less than an hour 
drive. So, make sure that if you come to Canada you want to come 
because you enjoy studying and want to challenge yourself. The 
college organizes plenty of events for students to get to know each 
other and travel as well. 

I encourage everybody to go on an exchange and broaden their 
horizon. You won’t come back the same. You grow and learn so much in 
such a short period of time and it really can be a revealing experience 
into what your future might look like.
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Valencia - Spain
Universidad Católica de 
Valencia "San Vicente Mártir""

Stéphanie Possemiers, studente HRB

Tijdens mijn eerste studie ben ik nooit op 
Erasmus gegaan. Daar had ik nadien spijt van. 
Toen ik startte met mijn tweede studie wist ik 
dan ook vrij snel dat ik op Erasmus wou. Een 
onbekende stad, een nieuwe cultuur, een 
nieuwe taal... Vijf maanden een 'local' zijn. Dit 
was een uitdaging die ik wou aangaan. En zo 
gezegd, zo gedaan! In september 2019 vertrok 
ik naar Valencia voor 5 maanden en begon ik 
aan mijn groot avontuur.
 IIk heb hier de tijd van mijn leven! Ik zit op kot met 4 andere meisjes. Zij 

komen uit Italië, Engeland, Canada en Ecuador. We lachen dagelijks met 
onze cultuurverschillen of woorden die we elkaar aanleren. Bovendien is 
mijn Engels is hier sterk verbeterd. Ik ben niet meer bang om fouten te 
maken, want door fouten te maken leer je. Daarnaast trek ik ook veel op 
met Belgen, want ja, de Belgen zijn hier toch wel vertegenwoordigers! 

De tijd vliegt hier voorbij. Werken voor school, deelnemen aan Erasmus-
activiteiten, vrijwilligerswerk, uitgaan, katerdag (natuurlijk), bezoekjes van 
familie en vrienden… Elke dag zit propvol. Btw, Valencia is een prachtige 
stad! Je hebt hier alles: een historisch centrum met typische tapas-
restaurantjes, een prachtig park om te sporten, het strand, een hip 
gedeelte met toffe bars vol met locals …

Natuurlijk verliep niet alles even vlot. Week één werd mijn bankkaart 
ingeslikt door de bankautomaat. Week twee scheurde mijn broek tijdens 
het feesten. Week drie ontdekten we kakerlakken in ons kot... Maar dat 
alles hoort ook bij het Erasmusgebeuren natuurlijk! Of misschien eerder 
bij mij…
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In de supermarkt zijn er twee belangrijke vragen waarop je moet kunnen 
antwoorden: “Quieres bolsa?” = “Wil je een zak?” en “Quieres copia”? = 
“Wil je een kopietje?”. En dan kan je antwoorden met “Sí” of “No” et voilá, 
je bent klaar voor Valencia!

Conclusie: Als je de kans krijgt om op Erasmus te gaan - DOEN

Coimbra - Portugal
Universidade de Coimbra

Tamer Kachour, student IBS

SStudying abroad is one of the best 
experiences you can do during your student 
life. For my last year in IBS, I decided to pack 
my bags and have an amazing Erasmus in 
Coimbra, Portugal. This is my experience…

I live in a residence with 30 students who are 
all from different countries from all around the 
world: Brazil, Chile, Spain, Italy, ...

Everyone has their room with a bathroom. The kitchen and the living 
room are all together in one big room, and this is where it all started for 
me. Every evening we would sit in the kitchen with almost 30 people and 
socialize with each other. After I got to know a few people, everything 
just worked as a chain reaction. I would always go out to the most 
famous square in Coimbra which is called Praça da República. This is the 
place to be if I wanted to get to know people, which I did. 
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Together with some people, I got to know from Brazil, Germany, France 
and Belgium we went on trips to visit everything that Portugal has to 
offer. We went to Sintra, Lisbon, Nazaré, Algarve and many more 
beautiful destinations in Portugal. 

Whenever I need to go to my university, supermarket or gym I always use 
my two best friends: my legs. Everything in Coimbra is so close to each 
other which makes it so much better to get to my destination. After all, it 
is healthy, and I get to enjoy the beautiful views of Coimbra every day.

Being away from home makes you think about life from a different 
perspective. This was my first experience of how it is to live alone. This 
experience taught me everything from being a better person to being 
thankful for everything you have in life. Coimbra is a beautiful city with so 
many nationalities and cultures. I advise, I even oblige you to go on 
Erasmus if you have the chance. You will have the best time of your life 
and you will get to know yourself better in different aspects.
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Vienna - Austria
University of Applied Sciences for 
Management & Communication

Angélique Laermans, studente MAR

Ik heb Wenen gekozen omdat het mij 
simpelweg er een leuke stad uit zag. En dit kan 
ik zeker bevestigen. Er zijn talloze dingen te 
doen in Wenen. Je zult je zeker niet vervelen! 
De indrukwekkende architectuur zal je om ver 
blazen. En deze architectuur vind je dan ook 
overal. 
De stad heeft veel verschillende culturen. 

Je ziet deze vloeien in de restaurantjes,  de straten, de winkels 
enzovoort. Het is echt een stad vol met leven. Je kan er niet alleen mooie 
gebouwen bekijken maar ook naar talloze musea gaan. Er is wel eentje 
voor iedereen. 
Natuur kan je ook vinden in Wenen. Langs de Donau een wandelingetje 
maken of misschien naar de vele parken gaan in Wenen zelf. 

En iets dat je niet snel zal vergeten en direct zal missen is het openbaar 
vervoer. Het is FANTASTISCH. In het begin bij mijn aankomst was het wat 
verwarrend omdat er gewoon super veel opties zijn maar al snel had ik 
door hoe het werkte. 

En er zijn meer dan genoeg cafeetjes en bars waar je lekker gezellig met 
al je vrienden Sacher Torte kan gaan eten . Al bij al, Wenen is top!



Santiago de Querétaro - 
MexiCO

Universidad Autónoma de Querétaro

Aina Rosselló Van Assche, studente IBS

I have dreamed of studying abroad ever 
since I can remember. That's one of the 
primary reasons why I choose IBS when 
looking for a degree; it would give me the 
chance of going abroad both for Erasmus 
and Internship!
So of course, when I was asked if I wanted 
to participate in an exchange programme, 
the answer was yes.

I left home more than 3 months ago, and I can't believe there is a country I 
could have loved and enjoyed more than México. It just feels like a dream, 
one of those you wish would never end. 

The hospitality of the Mexicans is endless; anywhere you go with a smile 
and open attitude, you will be greeted with kindness and warmth. 
Are you tired of grey skies and buildings? Come to México! The sky is 
always blue, and every house is painted in a different colour. 
About the security, if you stay in Santiago de Querétaro you don't have to 
worry about being unsafe. Of course, you need to have precautions; as 
anywhere in the world, it's not wise to go around alone after midnight, but 
during the day it's as safe as Belgium.

Another lovely thing about this country is its music. You can hear music 
playing almost anywhere you go, and mariachi music is full of sound and 
life.
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Bø - Norway
University of South-Eastern Norway

Marjolein Schram, stuente B&L

Net zoals jullie, deed ik de maanden voor mijn 
vertrek heel veel research. Ik koos voor de 
opleiding Sustainable Tourism aan de University 
of South-Eastern Norway. Ik was heel blij dat 
KdG zo flexibel was in de opleiding die ik wilde 
volgen, aangezien het niet helemaal hetzelfde is 
als Business & Languages.

Noorwegen is echt iets voor jou als...

... Je houdt van prachtige landschappen (fjorden!!)

... 'Zon, zee en strand' te basic is voor jou

... Je geen watje bent en wel wat extreme temperaturen aankan

... Je houdt van wintersport, of gewoon wilt wandelen in de sneeuw

... Je graag deel wil uitmaken van de lokale gemeenschap en je kleden 
als een echte viking
... Jouw idee van een gezellige avond "vrienden, wafels, haardvuur" is
... Je bereid bent om 8 euro te betalen voor een pint (maar geloof mij, je 
amuseren zonder alcohol is eigenlijk veel cooler)
... Je je liever niet concentreert op studeren voor examens, maar écht iets 
wilt bijleren van docenten en gastsprekers
... Je naar een land wilt met dezelfde tijdzone en zonder roamingkosten
... Je het semester gerust al in augustus wilt starten, zodat je thuis bent 
voor Kerstmis (of het ook gewoon nog kan vieren in het meest 'kerstige' 
land ter wereld
... Je "het noorderlicht zien" en "een eland aaien" van je bucketlist wilt 
schrappen
... Je op je CV wilt kunnen zetten dat je Noors spreekt (terwijl dat 
eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, zet gewoon een schuine streep 
door elke O die je tegenkomt)
... Jij volgend jaar graag wilt denken "chance dat ik naar Marjolein heb 
geluisterd, dankzij die griet heb ik nu ook een zalige Erasmus”.
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Auckland - NewZealand
First Light Travel

Sofie Van Hoye, studente IBS

Kia Ora (This is Maori for hello)

You can probably guess that I am currently in 
New Zealand. I contacted my place of 
internship almost 2 years ago and this 
September it was finally so far. What a leap 
of faith it was! I have been here now for a 
little over 2 months and it has been the 
experience of a lifetime so far!

Not knowing how your internship environment really is a real gamble. 
Therefor I made sure that I had a lot of contact with First Light Travel to 
really get to know them better. It has been such a treat so far to work for 
this company. They are all the sweetest people that I have ever come 
across. 

The remarkable thing about New Zealand is the respect towards other 
people, culture and nature. This is also reflected at my place of 
internship. There is a lot of mutual respect and understanding amongst 
everyone. I immediately felt home amongst my fellow interns, colleagues 
and bosses.

There are also a lot of fun times at the office. Just think about the recent 
Rugby world cup series where our All Blacks represented New Zealand 

or the Melbourne Cup. These are all events that are highly anticipated at 
work and we each had a country that was represented in the World Cup..

First Light Travel are also firm believers of sharing experiences under 
colleagues. This is why every Friday evening we have “wine o` clock”. 
This is the event of the week because everybody can take some time of 
their work and really connect with everybody else at the office. 
But besides work, we also have time to explore this gorgeous and one of 
a kind country. New Zealand has so much to offer that you need to make 
the most out of every day.



16

Many kiwi`s (what the inhabitants of New Zealand call themselves) say 
that Auckland is the least amazing city out of the whole of New Zealand, 
but for me it is far from it. Auckland is such a vibrant city with a lot of 
different nationalities represented and a lot of green from the beautiful 
parks and of course the beaches. 

Even when you just take one of the many ferries, you can go to the most 
amazing islands such as Waiheke, Devonport and of course Tiri Tiri 
Matangi. These are sometimes wildlife sanctuaries where they really want 
to protect the native fauna and flora of New Zealand, including their 5 
different kinds of kiwi birds.

Nature is very nice here, but we also need to talk about the biggest 
franchise here in New Zealand: Lord of the Rings and The Hobbit. I have 
already been able to visit Hobbiton in Matamata and let me tell you, it is 
more than worth it!

If any of you are planning on going to New Zealand or anywhere else in 
the world, I can only encourage that decision. In these months, I have 
learned so much about other cultures, nature and myself that I never 
thought was possible.

‘Haere tātou’ (Let’s go)
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Cuenca - Spain
Universidad de Castilla-La Mancha

Tim Goossens (XMM) & Valerie Swagemaekers (IBS)

Our appreciation for this beautiful picturesque and medieval city has 
grown tremendously. The gorgeous and endless views Cuenca has to 
offer will never get boring. Enjoying our morning ‘café con leche’, and 
‘menu del dia’ for lunch makes the Spanish life complete. The authentic 
charms of the city make you feel like a real Spaniard, such as the 
traditional bull-festival ‘San Mateo’ that kicked off our semester in an 
exceptional way. However, we do have to mention that we had a tough 
time organizing all our subjects at the University because “English 
friendly” did not seem to exist here and everything needed to be 
changed last-minute. Since the classes are in Spanish, they are extra 
challenging, but our Spanish improves day by day. Therefore, for 
someone that is looking to learn the Spanish language in an efficient 
way, Cuenca is the place to be. Although we had some different 
expectations, we would not have missed it for the world.  
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Coralie van der Brempt, studente B&L

Valencia - Spain
Universidad Católica de Valencia "San 
Vicente Mártir"

Op 2 september begon mijn grote avontuur. Ik 
vertrok eindelijk naar Valencia! 

De eerste weken van een Erasmus zijn vol 
verrassingen en aanpassingen. Jij ontdekt de 
kamer die je had geboekt op het internet en je 
flatmates, jij verkent uw buurt, jij gaat op een 
vreemde school, jij proeft nieuwe gerechten, jij 
hoort dagelijks een nieuwe taal … 



19

Op 4 september begon het academiejaar. Ik studeer Business 
Administration & Management aan de Universidad Catolica de Valencia. 
De campussen van mijn school zijn gelegen in het centrum van de stad 
wat heel tof is! Er zijn overal winkels, barretjes en restaurants in de buurt 
en er hangt hier altijd een leuke sfeer. 

Wat de lessen betreft, was het eventjes puzzelen in het begin om een 
goede rooster samen te stellen. Ik heb gekozen om drukke maandagen 
en dinsdagen te hebben zodat ik op vrijdag vrij ben. Sommige lessen zijn 
heel interessant en andere minder zoals overal. Ik volg lessen in het 
Engels met internationale studenten maar ook Spaanse studenten en ik 
heb dan ook 5u Spaans per week. Na 2 maanden kan ik al een deftige 
conversatie voeren met een local. 

Je aanwezigheid op school is verplicht hier in Valencia en je deelname 
aan de lessen wordt geëvalueerd. Regelmatig zijn er toetsen die 
meetellen maar het is vrij nuttig zodat je niet alles last minute moet 
blokken in januari.

Iets wat jij, toekomstige Erasmus student zeker moet weten; het verloopt 
hier nooit zoals jij het had verwacht! Na 2 maanden ben ik al veel 
flexibeler en meer geduldig geworden. 

Het motto van de Spanjaarden: “¡Mañana, mañana!” 

Verder is het leven hier heel gezellig. Jij kunt overal te voet naartoe gaan 
of een Valenbisi, de velo van Valencia huren voor maar 30€/jaar. 

Van september tot einde oktober ben ik elk weekend naar het strand 
geweest. Het is 40min met de bus om daar te geraken maar het is zeker 
de moeite om eens wat Vitamine D te pakken! 

Er is ook best wel wat te bezoeken in de stad zelf: Ciudad de les Artes y 
Ciencias, Mercat Central, Plaza de la Virgen, Plaza del Ayuntamiento, …

Uiteraard kan je in Valencia ook shoppen, feesten en goed eten en 
drinken! Voor de shopping liefhebbers is Zara hier 20% goedkoper dan in 
België. Jij hebt een breed aanbod aan clubs en jij vindt een tapas 
restaurantje op elke straathoek.

Tot slot is een Erasmus ervaring iets wat je zeker niet mag missen! Jij leert 
mensen vanuit de hele wereld kennen, een nieuwe taal en cultuur. Ga 
eens op een ander! 
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Madrid - Spain
Smart Insiders

Kane Van Geertruy, student ION

Ben je op zoek naar een grote stad die dag en 
nacht leeft. Waar je veel nieuwe mensen kunt 
leren kennen met een cervezas in de hand? 
Dan raad ik jullie een stage in Madrid aan.

Madrid is een levendige stad waar altijd wat te 
beleven valt. Het heeft een bruisend 
nachtleven van maandag tot en met zondag. 

Je kan elke plek in Madrid perfect bereiken met één van de beste 
metrosystemen in de wereld. Heb je even rust nodig? Dit kan in Caso De 
Campo, één van de grootste parken van Europa. 

Madrid is ook centraal gelegen, dus je kan makkelijk andere steden 
bezoeken. Zo heb ik al Zaragoza, Toledo, Sevilla, Valencia, Granada en 
Cordoa bezocht.

Ik raad je wel aan om vooraf een woordje Spaans te leren spreken, want 
engels sprekende mensen is hier een redelijk zeldzaam fenomeen. Anders 
zal je net als mij enkel kunnen zeggen "mi Español es no bueno, ¿hablas 
inglés?

Wil je een totaal andere cultuur leren kennen als de onze, maar toch niet 
naar de andere kant van de wereld moeten reizen, dan is Madrid jouw 
ideale bestemming.
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Narbonne - France
IUT de Perpignan - Université de Perpignan Via 
Domitia 

Esra Yüksel, studente REP

Goedemorgen en goedenavond inruilen voor 
bonjour en bonsoir? Wel, die keuze heb ik 
gemaakt door op Erasmus te vertrekken naar 
Narbonne in Frankrijk. 
Ik heb bewust voor Narbonne gekozen omdat ik 
hier in een klas zit met uitsluitend Franstalige 
studenten. De lessen worden dan ook enkel en 
alleen in het Frans gegeven.

Dit maakt het allemaal net iets spannender, maar dit is dan ook de reden 
dat ik voor deze bestemming heb gekozen. Hiernaast zijn de docenten en 
medestudenten zeer vriendelijk en behulpzaam. Ze staan steeds voor je 
klaar indien je een vraag hebt.   
Narbonne is een gezellige stad in het zuiden van Frankrijk. De residentie 
waar ik verblijf, is centraal gelegen en dus dichtbij alle belangrijke 
plaatsen. De universiteit ligt op een kwartier stappen en de stad ligt op 5 
minuten stappen. Je kan ook steeds de bus nemen indien je dit wenst. 
Het station van Narbonne bereik je na 10 minuten stappen. Hierna kan je 
de omliggende steden gaan bezoeken, zoals Perpignan, Carcassonne, 
Montpellier en nog zoveel meer. The best of both worlds kan ik dit dus 
zeker noemen. 
Aangezien ik in het zuiden van Frankrijk zit, kan ik je ook zeker 
garanderen dat wanneer je vrienden en familie in België al de 
winterjassen boven halen, jij hier waarschijnlijk nog in je zomerkledij zal 
nagenieten van de zomer! Het feit dat het strand bereikbaar is na een rit 
van 20 minuten maakt een Erasmus-student ook gelukkig.
Indien je altijd al geïnteresseerd was in een Erasmus-ervaring en 
tegelijkertijd je Frans wilt verbeteren in een gezellige en warme stad, dan 
kan ik je Narbonne zeker en vast aanraden. Dankzij Erasmus leer je 
zowel als student maar ook als individu heel veel bij. Het begint bij 
zelfstandig leren zijn en eindigt waar jij zelf het wilt. Aarzel niet en ga 
voor deze geweldige ervaring!
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Kristianstad- Sweden
Högskolan Kristianstad

Wannes Goossens, student KMO

Dag toekomstige Erasmusstudenten, ik ben 
Wannes Goossens, 21 jaar en momenteel 
studerend in het fantastische Zweden. Ik heb 
voor Zweden gekozen omdat het een 
supermooi land is. 

De economie staat hier al veel verder dan in 
België. We hebben gisteren onze eerste 
sneeuwbui gekregen en kunnen waarschijnlijk 
volgende week al gaan schaatsen op het meer. 

De universiteit ligt in Kristianstad, ik zelf woon in een stadje dat een 
halfuur van de school ligt, genaamd Ahus. We leven per 4 in kleine 
huisjes, een soort van Centerparks eigenlijk. 2 minuten stappen van het 
strand en de zee. 

We hebben de eerste twee weken met iedereen nog samen op het strand 
gelegen. Het is hier waanzinnig rustig, ideaal om ’s morgens eens te 
gaan joggen of een stevige avondwandeling te doen. 
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Voralberg - Austria
FH Vorarlberg, University of Applied 
Sciences

Arne Mertens, student MAR

Hey toekomstige Erasmus student, Ik leef voor één semester in 
Dornbirn, Oostenrijk. Vanuit mijn kamer zie ik de zon onder gaan achter 
de Zwitserse bergen. En als ik 10 minuutjes de berg op wandel, dan zie 
ik de Bodensee liggen met daarachter het Duitse vasteland.

Dornbirn is ideaal gelegen om veel tripjes te maken en dit deel van 
Europa te ontdekken. Een auto huren met 4 of 5 studenten is vrij 
goedkoop. En dichtbij is er een luchthaven waar je spotgoedkoop 
vluchten kan boeken met Ryanair.

Door de vakken dat ik gekozen heb, heb ik niet heel veel les in de week. Ik 
moet maar 1à2 keer per week naar de universiteit. Uiteraard heb ik dan wel wat 
taken die ik thuis kan maken en via het Canvas platform moet opladen. Het 
schoolsysteem is helemaal anders dan dat in België. 

Ze hebben hier maar altijd 1 vak per maand. Dan heb je het examen en erna 
begint het nieuwe vak. De meeste Erasmusvakken zijn groepswerken. Wat het 
heel leuk maakt aangezien je dan heel wat nieuwe studenten leert kennen. 

Wij organiseren zelf heel veel feestjes in een grote kamer die we hier mogen 
gebruiken. Daarnaast zijn er ook veel feestjes in de ‘Prison’, dat is een andere 
verblijfsmogelijkheid. In Kristianstad is hier net een nieuwe club geopend met 3 
zalen waar ze verschillende soorten muziek spelen. 

Ik zit hier nog maar 2 maanden maar ik zou het hele jaar hier kunnen blijven. Ik 
heb nu al vrienden voor het leven gemaakt. We hebben samen reizen gepland 
om Antwerpen te bezoeken alsook hun geboortesteden. 

Als je nog twijfelt, 1 goede raad. Niet twijfelen en gewoon doen. Het is een 
ongelofelijke kans dat je krijgt, waar je elke dag van gaat kunnen genieten. Als 
je zelf nog extra vragen hebt over het verblijf in Zweden mag je me altijd 
contacteren via facebook of via mijn KdG mail.
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Hongarije staat binnen enkele weken nog op de planning. Als je niet zo 
van rondtrekken houdt, dan kan je hier natuurlijk altijd de bergen in 
trekken. De eerste maanden heb je hier heel zomerse temperaturen en 
zie je de mooiste natuur. Naar het einde van de uitwisseling toe begint de 
sneeuw op te komen. Eerst op de toppen van de Zwitserse bergen in de 
verte en dan steeds dichter en dichter.

Je zou bijna vergeten dat je hier ook nog wat moet studeren. Elk vak (met 
uitzondering van het keuzevak Duits) telt hier voor 3 studiepunten. Dit 
maakt dat je 10 vakken moet opnemen. Dit klinkt heel zwaar, maar 
eigenlijk is het dat helemaal niet. De vakken worden bijna allemaal door 
internationale docenten gegeven. Ik heb les gehad van 2 Amerikanen, 1 
Portugees, 2 Belgen, 1 Duitser, 1 Zweedse en 2 Oostenrijkse docenten. 
Aangezien deze docenten maar voor een week komen, worden deze 
vakken ook op 4 dagen gegeven. Alle vakken zijn dus intensief, maar dit 
zorgt er wel weer voor dat je enorm veel vrije tijd hebt. Zo heb ik een 
keer 3 weken geen les gehad omdat ik die vakken toevallig niet had 
opgenomen. Dit geeft je de mogelijkheid om er opuit te trekken en de 
omgeving te ontdekken.

Ik zou het iedereen aanraden om een exchange semester te doen. Het is 
misschien heel cliché, maar het is echt een levenservaring die je niet snel 
zal vergeten.

Basel –Switzerland
FHNNW campus Basel– University of 
Applied sciences and Arts

Anke Verbist, student KMO

Ben jij ooit al eens in drie landen op hetzelfde moment geweest? Het 
kan namelijk in Basel, deze Zwitserse stad bevindt zich op de kruising 
tussen Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. De samenloop van deze 
culturen vind je ook terug in de partner universiteit, FHNW Basel. Je 
maakt er deel uit van een trinational course waarbij je les volgt samen 
met Zwitserse, Duitse en Franse studenten.
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Nicosia - Cyprus
European University Cyprus

Nicolaï Moerman, student MAR 

“Waarom Cyprus Nicolaï?”
Dit was de vraag die mij gesteld werd in het 
begin… 

We gaan allemaal wel eens op reis, maar voor 
5 maand? Het was nieuw voor mij, maar stress 
had ik helemaal niet.

Eens ik aankwam in Cyprus, was en is elke 
seconde nog steeds een ervaring.

Ik woon samen met 3 anderen in een redelijk groot huis. We betalen 300 
euro per maand pp. De eerste weken waren ONGELOFELIJK. Ayia Napa, 
Cavo Greco, Golden Beach, …Plaatsen waar ik mij nog wekelijks vertoef. 

 Er worden hier elke dag evenementen georganiseerd, van wandelingen 
tot all-in feestjes voor maar 15 euro. Elke 2 weken organiseren we onder 
de Erasmussers een internationaal diner. Iedereen kookt iets speciaals 
van zijn of haar land en eet waar hij of zij zin in heeft. Dit creëert niet 
alleen een goede band met iedereen maar ook een volle maag . Ik 
heb vrienden gemaakt van over heel de wereld (oa Russen en 
Australiërs).

Cyprus is opgedeeld in 2 delen. Dit was voor mij in het begin wel een 
beetje wennen. We hebben de Griekse en de Turkse kant. De echte oude 
Grieken raden het af om naar de Turkse kant te gaan. Ik was te 
nieuwsgierig en stak de “grens” over. En het is daar prachtig! En 
helemaal niet gevaarlijk! 

Ik kan een buitenlandse studie alleen maar aanmoedigen. Het verplicht 
je om uit je comfort zone te stappen en je te begeven naar een nieuwe 
stad, school en cultuur. Het heeft mij de kans gegeven ontzettend 
zelfstandig te worden en een internationaal netwerk uit te bouwen, ik zou 
dit aan iedereen aanraden en wens jullie dan ook veel succes met jullie 
bestemming.
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Ik studeer aan de European University of Cyprus. In het begin voelt alles 
een beetje chaotisch aan. Cyprus is een ontwikkelingsland en dat zie je 
ook, maar dit is voor mij net hetgeen wat Cyprus zo bijzonder maakt.

Ik studeer 5 vakken: professional selling, leadership, English, consumer 
behaviour en marketing research. De lessen zijn heel interessant. Ik volg 2 
vakken waar ik zelfs naar uitkijk. Eén docent geeft geen les, maar deelt 
boeiende ervaringen. Wat herinner jij je nog van je laatst les? Ik herinner 
me elke les met deze docent.

Wil je meer weten over het ongelofelijk mooie Cyprus, laat me dan iets 
weten en dan vertel ik je in real time het antwoord op de vraag “Waarom 
Cyprus Nicolaï?”.

Helsinki – Finland
Haaga-Helia University of Applied Science

Elke Vosters, student KMO

Ik raad iedereen een Erasmus-ervaring aan. Het 
is werkelijk de tijd van je leven! Je leert enorm 
veel nieuwe mensen kennen met verschillende 
nationaliteiten. Hierdoor creëer je een ‘open 
mindset’. Daarnaast is een exchange-
programma niet zo zwaar, waardoor je veel 
vrije tijd hebt om bijvoorbeeld te reizen met 
mensen die je net hebt leren kennen.
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Taichung - Taiwan
Taiwan Shalu Providence University

Annie Viravouth, studente MAR 3

Favoriet streekgerecht: Dumplings en Hot pot
Leukste plekje: Sun Moon Lake 
Bijzondere herinnering: Overal scooters en 
brommers
Prijs van een pintje: tussen 1 en 3 euro
Wat mis je het meest van thuis: Frietjes, een 
smos en koffiekoeken
Weetje over de stad:
Taichung is echt een leuke en gezellige stad. 
Heel veel winkels en supermarkten zijn elke dag 

open tot tien uur in de avond. Je vindt er veel goede en supergoedkope 
eetplekjes. Op ongeveer 10 minuten wandelen van mijn verblijfplaats 
ligt Tunghai Night Market, waar je de beste Bubble tea kan drinken. In 
Taiwan vindt je prachtige natuur en interessante cultuur: Sun Moon Lake, 
Kaohsiung, Kenting, Song Luang Yan Waterfall, … . Tussen de 23 en 32 

Ik koos om mijn semester te spenderen in 
Helsinki, de hoofdstad van Finland. Finland staat 
bekend voor het beste onderwijs in Europa. De 
manier van lesgeven kan je niet vergelijken met 
België. De lessen zijn heel interactief. Je hebt 
(bijna) geen examens en meer taken. Bovendien 
is de school heel modern! 

Vervolgens is Helsinki een enorm populaire 
bestemming voor uitwisselingsstudenten. Iedere 
week zijn er een tal van evenementen 
georganiseerd in verschillende grote clubs.
Tot slot ben ik niet gebleven in Helsinki. 

Twijfel niet en ga ook dit grote avontuur aan!
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graden van september tot november en vanaf eind november tot januari 
vertoef ik in 13 en 20 graden.
De hoofdstad Taipei bevindt zich op ongeveer 2u van hier. Vanaf de 
luchthaven van Taipei reis je gemakkelijk door naar China, Filipijnen, 
Thailand, Vietnam, Japan etc. 

De school is gemakkelijk bereikbaar met de bus. Het is een grote campus 
(12 gebouwen!) met een heel grote bibliotheek waar je zelfs tv kan kijken 
of even kan rusten. Ik heb les met zowel internationale studenten als 
met Taiwanese studenten, wat erg boeiend is. Ik volg vakken uit het 
International Business Administration Program. Tijdens de lessen doen 
we vaak presentaties of class discussions, wat echt interessant is omdat 
je met verschillende culturen veel verschillende standpunten hebt. De 
internationale studenten worden eveneens heel goed opgevangen door 
de school.

Waarom zou een toekomstige student naar het buitenland moeten gaan?
Het is een geweldige ervaring en je leert heel veel dingen bij zoals de 
cultuur, de taal, zelfstandiger worden, je talenkennis uitbreiden en je leert 
veel mensen kennen van over de hele wereld. Ik ben echt heel blij dat ik 
dit kan doen want het is een onvergetelijke ervaring! 







Go make a 
difference.



Fill your life with experiences, 
not things.  
Have stories to tell,  
not stuff to show.”

The world is a book  
and those who do not travel 

read only one page

Study abroad leaves you 
speechless at first  
and then turns you a storyteller

Be brave. Take risks.  
Nothing can substitute 

experience

My exchange year is soon over, 
and I will leave my family and 
best friends, to return to my family 
and best friends


