
Aangezien je dit aan het lezen bent, wil je waarschijnlijk ook op uitwisseling.

Iedereen zegt altijd dat het veel administratief werk is, maar in werkelijkheid valt

dit best goed mee. Werk georganiseerd en probeer een goed beeld te krijgen

van wat je allemaal te doen staat. Een goed gesprek met iemand die al eens op

Erasmus is geweest is zeker een aanrader.

Duidelijke communicatie en structuur zijn ‘key’. Als ik met een probleem of

vraag zat, kon ik altijd rekenen op de steun van het onderwijzend personeel.

Verder koos ik voor Finland voor volgende redenen:

Staat gekend voor goed onderwijs.

Gegeerde bestemming voor uitwisselingsstudenten.

Andere levensstijl door voortdurende sneeuwval.

Inwoners hebben een goede kennis van Engels.

Leuke omliggende reisbestemmingen.
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Wanneer ik achteraf terugblik op mijn semester in het buitenland, ben ik er 100% van 

overtuigd dat dit de enige juiste beslissing was. Ik zou het zo opnieuw doen! Het was de 

eerste keer dat ik echt alleen woonde, maar het ging me goed af. Echt alleen ben je nooit, 

omdat de mensen die je daar vergezellen het leven een pak aangenamer maken. Met 

sommige ga ik zeker contact proberen behouden en waarschijnlijk zelfs eens een bezoekje 

brengen wanneer het goed uitkomt.  

Het zal allicht onbewust mijn persoonlijkheid en kijk op de wereld hebben beïnvloed al 

denk ik dat dit best meevalt. Een academische meerwaarde is het zeker, ik vind het best 

cool om te kunnen zeggen dat ik in Finland heb gewoond en gestudeerd, hopelijk geeft dit 

alvast een goede eerste indruk wanneer ik op sollicitatie ga. 

Ik verbleef in een proper en ruim appartement van een bedrijf dat nauw samenwerkt met de universiteit genaamd

‘LOAS’. De badkamer en keuken deelde in met een andere student van Hongarije. Alle uitwisselingsstudenten zaten

in hetzelfde gebouw in Karankokatu. Alcohol is best duur, dit zorgde voor veel ‘kot feestjes’ in het gebouw zelf met

altijd een gezellige sfeer.

Het semester startte al in januari, echter arriveerde ik pas in februari, maar door de flexibiliteit van de leerkrachten

zorgde dit voor geen problemen. Verder deed ik mijn thesis in Finland, wat voor mij een goede ervaring was. Ik kreeg

de vrijheid om zelf een onderwerp te vinden en na enig zoekwerk kon ik hiermee van start gaan.

Iets waar elke student enorm tevreden over was, was het eten op de universiteit. Niet alleen was dit enorm lekker en

had je elke dag verschillende keuzes, het is ook enorm gesubsidieerd door de overheid, waardoor het misschien wel

goedkoper is dan zelf te koken.

De vroege start had als gevolg dat het schooljaar ook al eindigde in mei, hierdoor had ik tijd genoeg om enkele taken

voor de Universiteit Antwerpen af te werken en nog wat rond te reizen voordat ik terugkwam naar België.

Voor vertrek…

Mijn verblijf…

Bij terugkeer…

Lappeenranta 

University of 

Technology 

5000 studenten

100 uitwisselingsstudenten per 

semester

Campus 20 minuten uit het 

centrum

200 kilometer van Sint-

Petersburg

200 kilometer van Helsinki

Quotering op 5

“Voor een pintje en een goed gesprek kan je altijd bij mij terecht.”


