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Erasmus Belgica: een deel van je opleiding in Franstalig België 
Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap 
van België met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de gemeenschappen te 
bevorderen. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen enkele maanden een deel van hun studies 
afleggen in een andere gemeenschap. Zo kun je dus een taal- en cultuurbad nemen in eigen land. 
 
Tijdens de masteropleiding aan de faculteit Rechten kun je een semester of volledig academiejaar 
aan de Université de Liège verblijven. Sinds 2016-2017 kunnen bachelorstudenten op uitwisseling 
naar de Université de Namur. De uitwisseling vindt plaats tijdens het eerste semester van het 
derde bachelorjaar. 
 
Julie Veldeman trok in het tweede semester op Erasmus Belgica naar de Université de Liège:  
“Naar waar ga jij op Erasmus? Naar het Zuiden. In mijn geval: het ‘Zuiden’ van België. Een niet 
zo populaire, doch een bewuste keuze. Mijn primaire doelstelling was uiteraard mijn Frans 
verbeteren. Bovendien heeft ook België, meer specifiek Wallonië, een overvloed aan must sees 
om te ontdekken. Naar het buitenland gaan, was voor mij dus echt niet nodig. Ik heb steden 
bezocht die ik anders helemaal niet zou bezocht hebben. Zo heb ik kleine tripjes gemaakt naar 
bijvoorbeeld Hoei en Blegny. Kort, krachtig en vooral gezellig!” 
 
“Het oorspronkelijke beeld van Luik als een ‘vuile’ stad wordt meteen doorbroken. Je hebt er tal 
van plekken om te ontdekken. Zo zijn de wandelroutes van Les Coteaux de la Citadelle een must. 
Meer dan 90 hectare aan pure natuur met een immens mooi panorama over Luik. Het meest 
gekende stukje hiervan is het befaamde Montagne de Bueren: een straat met enkele honderden 
treden in het centrum van Luik.” 
 
“‘Waarom in godsnaam Luik? Daar valt toch niets te beleven!’ Zon, zee en strand zit er inderdaad 
niet in. Toch heb ik er geen moment spijt van gehad. De tijd vloog voorbij! De Erasmuservaring 
is even leerrijk en even intens als die van andere studenten met meer populaire bestemmingen. 
Ook ik heb tal van verhalen te vertellen. Naast mijn vooruitgang in de taal, heb ik niet enkel een 
andere cultuur leren kennen, maar ook fantastische vrienden gemaakt. Ook in Luik ondervind je 
een rollercoaster aan emoties.” 
 
“Als je in Luik arriveert, waan je je stiekem in een ander land: een andere taal, een andere 
busmaatschappij en vooral een andere mentaliteit. Het is echt ongelooflijk hoe een omgeving, 
slechts op 50 minuten rijden van thuis, zo anders kan zijn. Zelfs het uitgaansleven en het 
academische leven is merkbaar verschillend. TD’s zoals wij deze kennen, bestaan daar niet. De 
Carré is de place to be om je nacht door te brengen. De smalle straatjes, de alternatieve cultuur 
en de verschillende cafés met elk een eigen muziekgenre zorgen direct voor een leuke sfeer.” 
 
“Uiteraard is er ook het academische Luik. De professoren zijn stuk voor stuk behulpzaam en 
vriendelijk, maar de meeste credits wil ik toch aan de dienst internationalisering geven. Je kan 
er terecht voor alle vragen: groot of klein. Ze ontvangen je met hart en ziel.” 
 
“De manier van lesgeven was wel even wennen. Ik kan natuurlijk enkel spreken over de vakken 
die ik er gevolgd heb. Handboeken, syllabussen en powerpoints waren eerder de uitzondering 
dan de regel: Ex Cathedra lesgeven in zijn meest zuivere vorm dus! De eerste drie weken waren 
intens en zeker niet gemakkelijk. Ik heb me dus van meet af aan voorgenomen geen Engels te 
praten en zoveel mogelijk op te trekken met locals en/of andere Franstalige Erasmusstudenten. 
Mijn opzet is zeker geslaagd: ik kan met trots zeggen dat ik enorm gegroeid ben!” 
 
“Kortom: ik zou het zo opnieuw doen!” 



 


