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“Van september tot en met december 2014 vertoefde ik aan de faculteit Rechten van de Université 
de Rennes in het mooie Bretagne. Zoals met elke nieuwe ervaring was er een zekere aanpassings- 
en gewenningsperiode nodig, maar al snel leerde ik de stad kennen en beetje bij beetje werd de 
vriendengroep groter. Mijn kamer werd geregeld via de universiteit. Ik kwam terecht in een 
residentie, omringd door acht gebouwen van dezelfde grootte, die in totaal plaats gaven aan 
duizenden studenten. Ik koos zelf voor de goedkopere variant, wat een vrij verouderd gebouw 
bleek te zijn, maar voor vier maanden stoorde dit mij niet. De ‘duurdere’ koten waren wel 
luxueuzer en leken ook recent gerenoveerd.” 
 
“Op de campus van al die koten, door ons vrolijk ‘Beaulieu’ gedoopt, was er een permanente 
helpdesk, maar niet alle medewerksters waren even vriendelijk. En bij de initiële aanmelding bleek 
dat het geen zin had om die dag nog andere plannen te maken. Frankrijk staat gekend om de 
laksheid omtrent al die administratie, maar uiteindelijk viel dat na een beetje reflectietijd allemaal 
wel mee.” 
 
“De eerste weken was er, via de faculteit, begeleiding door studenten uit Rennes voorzien. Zo nam 
Sarah ons mee op een kleine tocht door de stad. Hier kwam ik na drie dagen in Frankrijk al twee 
Belgen tegen, van de KU Leuven! Via hen ben ik zo in een grote groep studenten beland en 
eigenlijk ben ik altijd met die groep Belgen, Spanjaarden, Grieken, Duitsers en nog enkele andere 
nationaliteiten blijven optrekken. Soms kwamen er ook Franse studenten bij ons langs. Een nadeel 
was dat binnen onze Erasmus-groep vrij snel naar het Engels overgeschakeld werd. En mijn 
hoofdreden om voor Rennes te kiezen, was dat ik mijn Frans wilde verbeteren. Maar om al dat 
Engels te compenseren, probeerde ik in de stad zelf, in de winkels, de restaurants, bij de kapper 
enzovoort, zoveel mogelijk Frans te spreken.” 
 
“Op vlak van dagelijks leven heb ik heel wat fijne restaurantjes ontdekt die ik nu eigenlijk wel een 
beetje mis. Er zijn ook drie universitaire restaurants, waaronder één op Beaulieu, waar je een 
dagschotel kan eten mét twee extraatjes, zoals een voorgerecht, een dessert of een stuk fruit. En 
dat allemaal voor 3,20 euro. De winkels zijn qua prijs vergelijkbaar met hier. Zelf ging ik meestal 
naar de Carrefour. Het uitgaan was wel duurder dan hier.” 
 
“Er was meer dan genoeg te doen! Je zal je in Rennes niet snel vervelen: er zijn vele 
uitgangsmogelijkheden en het Erasmus Student Network (ESN) organiseert ook allerlei activiteiten 
en uitstapjes. Rennes is een mooie uitvalsbasis voor een aantal trips. Sommige ondernamen we 
zelf, aan een gunstig treintarief dat in de weekends geldt; andere werden door het ESN 
georganiseerd. In mijn vier maanden heb ik onder andere Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Morlaix 
en Nantes bezocht.”   
 
“Het onderwijs verliep uitsluitend via hoorcolleges: de mastervakken vonden plaats in aula’s zoals 
het kleine auditorium in Hasselt. Voor de vakken uit de bachelor waren er meer studenten en dus 
waren die auditoria dan ook een pak groter. Natuurlijk spreekt de professor Frans maar eigenlijk 
viel het goed mee om zelf notities te nemen. En mijn Frans was niet van een denderend niveau 
toen ik naar Rennes vertrok. Het lessenrooster verschilt heel sterk naargelang welke vakken je 
volgt. Een les duurt meestal drie uur, maar vier uur kan ook. Minder dan drie uur is een grote 
uitzondering. Ik had sommige weken slechts twee dagen per week les. De vrijdagen waren meestal 
goed gevuld: les van 8 tot 12 uur, dan weer van 13 tot 16 uur en nog eens van 17 tot 20 uur. Dat 
zijn lange dagen om geconcentreerd in de les te kunnen blijven zitten! Maar als je dan vrij hebt 
van vrijdagavond tot woensdag is dat wel een fijne compensatie.” 
 
“Er is een lange lijst met vakken waaruit je kan kiezen, maar equivalenties vinden is niet altijd 
even simpel. Ik moest, als student in het tweede masterjaar, maar één equivalent vak vinden en 
dat is goed gelukt, voor de rest heb ik keuzevakken genomen en die waren eigenlijk allemaal 
interessant.” 
 
 
 
 



“Naast de vijf vakken die ik aan de faculteit Rechten volgde, had ik ook op maandag- en 
donderdagavond Franse les. Dit kon ik vrij kiezen en werd georganiseerd door de Université de 
Rennes 2, waarmee Rennes 1 samenwerkt. Ik heb op deze manier wel wat Frans bijgeleerd, maar 
misschien zijn er betere manieren om dit te doen want niet elke les voelde even nuttig aan.” 
 
“Na mijn les op maandag gingen we altijd met een hele groep naar O Connel’s, een Irish pub waar 
het ’s maandags altijd ‘multilanguage night’ is en heel veel studenten samenkomen, zowel Franse 
als buitenlandse. De hele avond lang is het er happy hour :-)” 
 
“De examens vonden plaats in de derde week van december. Dit waren al mijn vijf vakken op vijf 
dagen tijd! Ik was op het einde van november begonnen met mijn blok en ik was vrij zenuwachtig, 
maar achteraf bekeken bleek dat niet echt nodig. Mijn examens zijn heel goed verlopen. De meeste 
zijn mondeling en eigenlijk waren dat aangename gesprekken met de professoren.” 
 
“Als ik nu op mijn Erasmus-avontuur terugkijk, kan ik zeggen dat het een heel aangename tijd 
was. Rennes is een mooie stad met toffe mensen en er is méér dan genoeg te doen. Ik kan het 
iedereen aanraden!” 
 
 
 


