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Miksi Karel de Grote-Hogeschool?

Belgia on ainoa vaihtopaikka missä voi 
tehdä laboratorioalalta opinnäytetyön 

ulkomailla.
Myös edelliset vaihtoon lähteneet 

kehuivat paikkaa.
En ole ikinä käynyt keski Euroopassa, 

joten ajattelin, että olisi hyvä
mahdollisuus päästä käymään sielläkin 

päin Eurooppaa.



Koulu

Päätehtävänä oli saada opinnäytetyön 
työosuus hoidettua sen koulun 

laboratoriotiloissa.
Voisin sanoa, että onnistui suhteellisen 
hyvin, ottaen huomion laboratoriotilojen 
laadun. Eivät olleet mitään verrattuna 

meidän koulun laboratoriotiloihin.



Ainoa negatiivinen asia vaihdosta oli, kun 
oli pakko saada 30 op kasaan Erasmus-

tukea varten. Joutui siis valitsemaan 
kursseja kurssitarjonnasta, kun 

opinnäytetyöstä sai vain 15 op. Yhden 
puutoksen takia jouduin vaihtamaan sen 

pienempään laboratorioprojektiin.



Antwerpen

• todella kaunis kaupunki
• satama-alue todella erikoinen ja kaunis
• toimi väliaikaisena kotina



Hintataso

Siellä jotkut asiat olivat halvempia kuin 
toiset. Esimerkiksi alkoholi oli 
huomattavasti halvempaa kuin 

Suomessa, kun taas lihan hinta oli 
hieman korkeampi.



Kaupat

Belgiasta löytyy isoja belgialaisia ketjuja 
kuten Delhaize ja GB. Sitten löytyy 

ulkomaalaisia ketjuja, kuten Saksasta 
tuotu Lidl, Aldi ja Spar. Hintaerot 

belgialaisten kauppojen ja saksalaisten 
kauppojen välillä olivat pienet. Ne erot 

tasaantuivat sillä, että jotkut tavarat 
olivat kalliimpia toisessa, mutta samalla 

joku toinen tavara halvempi.



Ostoskatu Meir
Kuuluisin nähtävyys Antwerpenissä. Löytyy 

paljon erilaisia liikkeitä tämän ostoskadun 
varrella. Suurin osa olivat kuitenkin 

vaateliikkeitä.



Matkustelu

• tuli käytyä muuallakin Belgiassa, Ranskassa 
ja Hollannissa



• Belgiassa tykkäsin 
kaikkein eniten 
Tongerenista
– vanha 

roomalaiskaupunki 
Flanderin puolella

• koulun reissuista 
Gentistä
– kanaaleja



• paras tapa kulkea alle 25-vuotiaille on 
go pass
– 10 yhdensuunnan matkaa
– hinta oli 46€

• buzzy pazz
– käy metroihin, busseihin ja ratikoihin
– hinta oli 20,90 €/kk
– käy kuulemma kaikissa kaupungeissa (en 

kokeillut)



Asuminen

Asunnon vuokra oli suhteellisen halpa. 
Maksoin kahden ihmisen soluhuoneesta 

145 €/kk. Sen lisäksi piti maksaa 
yleistilojen lämmitysmaksu ja vieläpä

omaan huoneen lämmityskustannukset. 
Koska emme käyttäneet lämmitintä

oman huoneen lämmityksestä ei tullut 
laskua.



Asunto oli todella lähellä keskustaa, että
siitä plussaa. Yhtenä huonona asiana 
pidän, että se talo oli todella vanha ja 
ränsistynyt. Portaikon kaiteet olivat 

huterat ja keittiö oli jatkuvasti sotkuisena 
toisten vaihto-opiskelijoiden takia. Osa 
ei huolehtinut astioiden tiskauksesta.



Ihmiset

Tuli tutustuttua sekä belgialaisiin että
muihin vaihto-opiskelijoihin. Kaikki olivat 

kyllä todella mukavia ihmisiä. 
Belgialaiset ovat todella avuliaita, että

jos ilmenee joku ongelma he kyllä
auttavat parhaansa mukaan.



Vapaa-aika

Itse en biletellyt ihan hirveästi, kun töitä
riitti opinnäytetyön kirjoittamisessa ja oli 

muutenkin niin väsähtänyt pitkien 
koulupäivien jälkeen. Loppua kohden 

kävin muutamissa, mutta vain 
pikaiseltaan.



Paikkoja on tarjolla laidasta laitaan. 
Löytyy pubeja, baareja ja klubeja. 
Hintataso vaihtelee paikan imagon 

mukaan.
Oli myös kotibileitä, joissa itse kävin. 

Näitä bileitä pidettiin mm. Rainbow 
Housessa.



Loppusanat

Tämä vaihtokokemus oli aivan erilainen 
kuin edellinen vaihtokokemukseni. 

Sanon niin, sillä tämän vaihtojakson 
aikana kihlauduin Antwerpenissä.

Voisin sanoa, että tulee ihan varmasti 
käytyä Antwerpenissä joskus toistekin.
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