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Glasgow Caledonian University
● Midden in de stad

● Openbare universiteit

● 1 van de grootste universiteiten in Schotland, meer dan 20.000 studenten

● Motto van GCU: Glasgow Caledonian University, university for the common good

● Meerdere faculteiten op 1 campus: Glasgow School for Business and Society, 
School of Health &  Life Sciences etc.



Waarom Glasgow?
● Je kunt je Engels maximaal verbeteren

● Campus met accommodatie 

● Midden in de stad, stad is groot maar niet té groot

● Groot aanbod in vakken

● Goede uitvalbasis voor tripjes naar Edinburgh, Londen, Manchester etc.

● Vriendelijke mensen die klaarstaan om je te helpen



Campus
● The Saltire Centre: bibliotheek, 5 levels met verschillende doelen 

(complete stilte, groepswerk etc.)

● The Arc Health and Wellbeing Centre: 2 grote gyms, fitnessen lessen voor 
alle niveaus, dansstudio, spa, massage en meer.

● Hamish Wood, George Moore, Govan Mbeki, William Harley, Charles 
Oakley, Brittania lesgebouwen met computers.

● Santander bank.

● Restaurants, cafés & coffee corners.

● Kinderopvang.





Modules
Introduction to Nutrition & Dietetic practice

- 1ste jaars vak, ter kennismaking met de diëtetiek, alleen maar locals.  

- Onderwerpen die aan bod komen: evaluatiemethoden, voedingsscreening, ADH’s, 
levensverwachting in Schotland, kennis maken met de vaardigheden van voeding en 
diëtistische werkzaamheden.

Energy expenditure & Body composition

- 2de jaars vak, alleen maar locals.

- Onderwerpen die aan bod komen: het afnemen van antropometrische voedings-
evaluaties, 7-punts huidmeting, bio-elektrische impedantie analyse etc.

- OSCE test: Objective Structured Clinical Examination. Een officieel diploma voor 
verschillende handelingen in de zorg.



Feature writing & Magazine journalism

- 3de jaars vak, wel voor iedereen toegankelijk, veel internationale 
studenten.

- praktische vaardigheden worden aangeleerd die vereist zijn bij de 
productie van verschillende soorten journalistieke artikelen.

- je schrijft een feature proposal, interview, arts review assessment en een 
opinion column.



Caledonian Court
● 2 minuten van de campus af

● 660 studenten

● £99 - £113 per week (39 weken contract), inclusief gas, water, licht, 
schoonmaakster en wifi.

● Ik heb ongeveer €2000 betaald voor 21/1/17 tm 3/6/17 (19 weken = €105,26 
per week). Veel voor wat je krijgt, maar elke cent waard!

● 6 personen per flat. Ik deelde het toilet + douche met 4 personen en de 
keuken met 6. In mijn flat waren er 2 en-suite kamers.











Eten, uitgaan, vervoer - tips!
● Ga naar de introductieweek! Goede manier om iedereen te ontmoeten en 

de omgeving te verkennen.

● Hou een blog of ‘dagboek’ bij, je doet veel, zoveel indrukken, zoveel 
ontmoetingen. Je zal heel veel vergeten dus schrijf het op! 

● Eet samen met je huisgenootjes, verschillende culturen.

● Ga naar de Tesco Metro / Sainsbury’s ipv de Locals of Express, deze zijn 
10% duurder!

● In Glasgow kun je overal heen per voet, zo zie je veel meer en je bespaard 
op een gym abonnement! Mocht je een beetje lui zijn: ga per Uber.

● Telefoon abonnement: data nu te gebruiken in Europa, dus niet nodig.



● Neem altijd je studentenpas mee: korting op musea, gratis entree bij 
clubs, korting op boeken, soms zelfs korting op boodschappen!

● Bank account: ik nam per keer een ‘grote hoeveelheid’ geld op bij de bank.

Laat de kosten van een minor in een buitenland je niet tegenhouden, het 
betaald zich dubbel en dwars uit in onvergetelijke herinneringen en 
levenslessen!



For questions, feel free to contact me!

meghan.van.den.berg@ hva.nl    //    meghan2206@ hotmail.com 
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