
 

  

 

Alles Wat Je Moet 
Weten Over Erasmus! 

  

 
 

Bestemming?  

Mijn bestemming is het warme Sevilla! Tijdens mijn 
tijd hier ben ik helemaal verliefd geworden op de 
stad. Er is voor ieders wat wils. Je hebt de rivier (voor 
een gezellige picknick), het oude historische centrum 
(de kathedraal, het Alcazar met daartussen het 
prachtige Santa Cruz) en vervolgens ook de iets 
hippere en modernere buurt. (Onder andere Alameda 
de Heruceles) Deze laatstgenoemde is een groot 
plein volledig omringd met restaurantjes en 
cafeetjes, ideaal voor studenten.  
 
De stad is heel authentiek en behoudt zijn Spaanse 
eigenheid. Dit is heel gezellig, maar heeft als nadeel 
dat er zo goed als nergens Engels wordt gesproken.  
 
De campus ligt 20 minuutjes van het centrum (buurt 
Nervion), wat dus zeker haalbaar is. Ik ging altijd een 
stukje te voet en nam dan de “Sevicci bikes”, (30 euro 
voor een jaar en hier kan je dan maximum een half 
uurtje mee rondrijden en deze dan plaatsen in één 
van de fietsenstallingen.), dit is zeker aan te raden 
voor studenten.  

 

Contact vooraf? 

De informatie die we kregen van de gastuniversiteit 
was niet eenduidig en allemaal in het Spaans. 
Bijgevolg was de studiegids onoverzichtelijk en een 
werkelijke zoektocht.  Alsook de vakken die we 
vooraf hadden doorgegeven op ons curriculum (en 
goedgekeurd waren) konden we niet volgen bij 
aankomst.  
 

 Kennismaking 

Ik ben Lore 
Hervent eerste 
jaar master 
studente 
klinische 
psychologie.  
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Contact bij aankomst? 

Dit was de grootste teleurstelling. Eerst en vooral 
werd niet naar ons gecommuniceerd wanneer we 
daar verwacht zouden worden. Ik arriveerde een 
week en half voor het begin van de lessen en 
probeerde twee weken op voorhand een afspraak te 
maken online met hun secretariaat. (Wat dus 
uiteindelijk veel te laat bleek om “Engelse” vakken te 
kunnen volgen) Het eerste moment dat ik een 
afspraak kon maken was pas echter een week nadat 
de lessen al gestart zouden zijn. Daarom ging ik dus 
elke dag wachten van 11uur tot 13uur tot ik geholpen 
zou worden. Na meerdere malen geprobeerd te 
hebben om mij in het Engels duidelijk te maken gaf ik 
het op, er werd hier geen Engels gesproken. Er was 
ook geen welcome day of buddysysteem, we werden 
volledig aan ons lot overgelaten. Iedereen op de 
universiteit spreekt Spaans en er zijn amper 
Erasmusstudenten. Spaans is dus zeker een must. 
Als je Spaans dus al beheerst is het de ideale 
bestemming. Het daar leren is onmogelijk. 

 
 
 

Huisvesting? 

Ik heb op voorhand een kot gevonden. Op de website 
Roomsevilla. In de regio van La Settas en hier ben ik 
heel blij mee. Dit is een top ligging. Ik betaal 430 euro 
met kosten inbegrepen, wat dus wel wat te 
vergelijken valt met een kot in Gent.   
Er zijn meerdere websites ter beschikking, dus het 
beste bekijk je deze is op voorhand.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

Kosten? 

Het is hier goedkoper dan in België, dit merk je 
vooral als je naar de supermarkt gaat. (Mas, 
Mercadona, Supersol) Alsook uit eten gaan is een 
stuk goedkoper.  
 

Onthaal aan gastuniversiteit? 

Het eerste contact en onthaal staat hierboven wat 
beschreven. Bijgevolg trekt de manier van ontvangst 
zich door naar de begeleiding in het jaar. Er is zo 
goed als geen begeleiding. Wij houden ons hier 
vooral bezig met vertalen en zelf onze weg wat te 
zoeken door de leerstof, want zo goed als alle lessen 

zijn in het Spaans.  
 

Academische kwaliteit? 

Het niveau ligt zeker lager dan in België, maar de 
moeilijkheidsgraad voor ons is de taal. De lessen 
worden gegeven in kleinere groepen, maximum 20 
studenten. Er zijn vakken waar er gewerkt wordt met 
partiële examens dit verschilt van vak tot vak. Hoe 
lesgevers staan ten opzichte van Erasmusstudenten 
verschilt ook sterk. Waarbij de ene professor heel 
hard zijn best doet om het toch in het Engels uit te 
leggen, zij er andere die gewoon drie uur Spaans 
praten. Dit gebeurt zelf in de zogenaamd “bilingual” 
klassen. (Waar dus afhankelijk van het niveau een 
deel Engels gesproken moet worden) 

Engelstalige vakken? 

Er zijn dus een paar vakken niveau 1, wat zou moeten 
inhouden dat het zo goed als allemaal Engels is, 
maar deze kon ik niet meer volgen. Dus verwacht je 
aan vooral Spaanse vakken. 
 

Examenresultaten? 

Hier kan ik nog niet op antwoorden.  
 

Contact met thuisuniversiteit? 

Ik zit hier in mijn 1ste master jaar, dus moet mij 
bezighouden met stage en thesis. Dit lukt wel. 

Aanraden? 

 



 

  

Ik raad de stad zeker aan, een stad om van te 
dromen! De warme temperaturen, de cultuur, de 
lekkere (heel lekkere) tapas, voor ieder wat wils. 
Maar op vlak van de universiteit is Spaans een must. 
Het is hier bijgevolg wel ideaal om je niveau Spaans 
op te krikken. Maar om zoals ik, als beginner Spaans, 
naar daar te trekken is het een zeer grote opgave. Ik 
weet nu nog niet zeker of alles me zal lukken. Dit zal 
later duidelijk worden. 
 

 
Maar buiten de universiteit is dit wel de ervaring van 
mijn leven en zou ik iedereen het aanraden om op 
Erasmus te gaan en een nieuwe stad te ontdekken. 
Niet twijfelen, gewoon doen! Je gaat er zeker geen 
spijt van hebben.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


