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JE KAN NAAR VOLGENDE HOGESCHOLEN 
 

 

CHINA 1. Hutong School (talenschool)  www.hutong-school.com 

BELGIE 2. Haute Ecole Galilée 
3. EPHEC 

www.galilee.be 
www.ephec.be 

DENEMARKEN 4. Tietgen Högskolan https://www.tietgen.dk/ 

DUITSLAND 5. Fachhochschule Köln           
6. Fachhochschule Brandenburg 
7. Hochschule für Wirtschaft und Recht 

Berlin    

www.spr.fh-koeln.de 
www.fh-brandenburg.de  
www.hwr-berlin.de 

ENGELAND 
 

8. Colchester Polytechnic  
9. Northumbria University Newcastle  

www.colchester.ac.uk/ 
www.northumbria.ac.uk/ 

FINLAND 10. North Karelia University of Applied 
Science Joensuu 

www.ncp.fi/eng/ 
 

HONGARIJE 11. University of Miskolc www.uni-miskolc.hu/ 

FRANKRIJK   
     

12. Lille - Institut Universitaire de 
Technologie 

13. Paris- Négocia   
14. Valenciennes - Université du Haut  

Cambrésis 
15. Châtellerault  - IUTechnologie    
16. Roubaix 
17. Blois – Institut  de la Providence 
18. Lycée Saint-Ambroise (Chamberry) 
19. Roubaix - Institut Universitaire de 

Technologie 

www-iut.univ-lille1.fr 
www.negocia.fr/negoweb 
www.univ-valenciennes.fr/IAE 
www.iut.univ-poitiers.fr 
http://iut.univ-lille2.fr 
www.lapro.org/ 
http://www.st-ambroise.org 
http://iut.univ-lille2.fr 

IERLAND 20. Sligo Institute of Technology  
21. Tallaght  Institute of Technology 

www.itsligo.ie 
www.it-tallaght.ie 

INDIA 22. Chandagh Group of Colleges  www.cgc.edu.in 

KROATIE 23. University of Zagreb Campus Varazdin  www.foi.unizg.hr/ 

LETLAND  24. Banku Augstskola School of Business & 
Finance 

www.ba.lv/en/uz_sakumu 

MALTA  25. Malta College for Arts and Science  www.mcast.edu.mt 

NEDERLAND 26. Hogeschool Rotterdam  
27. Fontys Hogeschool  

www.hogeschool-rotterdam.nl 
http://fontys.nl/ 

NOORWEGEN 28. The Norwegian School of IT Oslo  http://nith.no/en 

OOSTENRIJK 29. Fachhochschule Salzburg  www.fh-sbg.ac.at  

POLEN  30. Karol Adamiecki University of Economics 
Katowice 

www.english.ue.katowice.pl 

PORTUGAL 31. Lissabon – Universidade Europea 
32. Iscap – Porto  

https://www.europeia.pt/en 
www.iscap.ipp.pt/site/php/welcom
e.php 

SPANJE  33. Universidad de Burgos   
34. San Sebastian – Universidad de Navarra  
35. Yelp Granada  

www.ubu.es  
http://www.unav.es 
http://www.yelp.com/about 

USA 36. Dalton State College  
37. Belgian Chamber of Commerce  

http://www.daltonstate.edu 

ZUID-AFRIKA  38. Cape Peninsula University of Technology  http://www.cput.ac.za 

ZWEDEN 39. Gävle - Gävle University  www.hig.se  

http://www.galilee.be/
http://www.ephec.be/
http://www.spr.fh-koeln.de/
http://www.fh-brandenburg.de/
http://www.colchester.ac.uk/higher
http://www.ncp.fi/eng/
http://www.univ-valenciennes.fr/IAE
http://www.iut.univ-poitiers.fr/
http://www.lapro.org/
http://www.st-ambroise.org/
http://iut.univ-lille2.fr/
http://www.itsligo.ie/
http://www.hogeschool-rotterdam.nl/
http://www.fh-sbg.ac.at/
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=the%20karol%20damiecki%20university%20of%20economics%20in%20katowice&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fenglish.ue.katowice.pl%2F&ei=0o6TUMijMeWb1AXC5oGgCA&usg=AFQjCNHntlgWBl974R3OlbnIHr0S1cZv8Q
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=the%20karol%20damiecki%20university%20of%20economics%20in%20katowice&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fenglish.ue.katowice.pl%2F&ei=0o6TUMijMeWb1AXC5oGgCA&usg=AFQjCNHntlgWBl974R3OlbnIHr0S1cZv8Q
http://www.ubu.es/
http://www.unav.es/
http://www.hig.se/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB JIJ OM INTERNATIONAAL TE GAAN?  

 
 

In principe kan je alleen naar hogescholen en bedrijven waarmee Odisee een partnerschap afgesloten heeft. 

 
 

ERASMUS+ : OPTIE 1B: STAGEMOBILITEIT IN EUROPA 
 
Je vertrekt in je zesde semester naar één van de bovenvermelde hogescholen om er vier maanden  
stage te lopen in één van hun partnerbedrijven. Ook volg je er één opleidingsonderdeel  (voor 3 
studiepunten). De partnerhogeschool helpt je tijdens de stage en je studie maar het studiegebied 
H&K evalueert je stage en je portfolio. De partnerhogeschool evalueert je studievak  en Odisee 
neemt het punt integraal over.  Ook  beschik je meestal over een beurs van de Europese Commissie. 
Voor het academiejaar 2014-15 liggen  de beursbedragen rond  370 Euro per maand.  Dit bedrag 
varieert iets of wat volgens het land van bestemming.  Gemiddeld  kunnen per bestemming twee 
studenten gestuurd worden. 
 
 
ERASMUS+ : OPTIE 2 STAGEMOBILITEIT BUITEN EUROPA  
 
Je kan er ook voor kiezen je stage door te brengen  in een bedrijf of bij een organisatie buiten 
Europa.  Het studiegebied heeft contacten gelegd met stagebedrijven buiten Europa. Deze 
stagebedrijven worden met grote zorg gekozen en ook de kandidaten voor een stage buiten Europa 
worden zorgvuldig geselecteerd.  De bestemming is afhankelijk van je studierichting. In dit geval 
kies je meestal één opleidingsonderdeel meer tijdens het eerste semester, maar je volgt geen lessen 
in het buitenland. Het studiegebied H&B  begeleidt je bij het opstellen van je portfolio en evalueert 
zowel je stage als je portfolio. 
 
 
ERASMUS+:  OPTIE 3 STUDIEMOBILITEIT IN OF BUITEN EUROPA 
 
Je vertrekt in het  zesde semester van je bacheloropleiding naar één van de bovenvermelde 
hogescholen om er  gedurende vier maanden een stage te lopen in één van hun partnerbedrijven. 
Ook  volg je er één of meer opleidingsonderdelen (in totaal voor 6 studiepunten). De 
partnerhogeschool begeleidt je tijdens de stage en je studie en evalueert je op het einde van je 
verblijf.  Het studiegebied H&B  begeleidt je bij het opstellen van je portfolio. De evaluatie aan de 
partnerhogeschool wordt integraal door  ons overgenomen. Je beschikt  meestal ook over een beurs 
van de Europese Commissie. Voor het academiejaar 2015-16 schommelen de beursbedragen  rond  
370 euro per maand. Gemiddeld  kunnen per bestemming twee studenten gestuurd worden. 
 



 

 

 

ERASMUS+: OPTIE 5 KORTE MOBILITEIT IN EUROPA 
 
Indien je een leuke vakantiecursus of interessante module ontdekt aan één of andere 
partnerhogeschool en indien deze aansluit bij je specialisatie, kan je in samenspraak met je 
opleidingshoofd voorstellen om deze module te laten meetellen voor je opleidingsprogramma. 
Eventueel vervangt deze module dan één van de  opleidingsonderdelen uit je regulier programma.  
 
 
ERASMUS IETSJE ANDERS:   
 
We hebben  eveneens een programma voor onze HAO studenten.  
Ook jullie kunnen voor een stage en een studietijd bij onze partners terecht. Dit vraagt misschien 
wel wat meer ‘maatwerk’ maar verschillende HAO-studenten hebben het je voorgedaan en het 
waren stuk voor stuk successtories.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

EEN PAAR BLIKVANGERS 
 

 
Op stage bij Jan De Nul  
Studenten van de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit  kunnen op stage buiten Europa  bij het 
bedrijf Jan De Nul.  De kandidaten worden geselecteerd zowel door de hogeschool als door het 
bedrijf  op basis van een interview waarin gepeild wordt naar de algemene competenties. Verder 
spelen ook  de behaalde studieresultaten  een doorslaggevende rol.  
Tijdens het academiejaar 2015-2016 kent het bedrijf Jan De Nul opnieuw drie stageplaatsen toe. In 
het academiejaar 13-14  vertrok eén student  naar Argentinië, één naar Panama.  De bestemming 
wordt door Jan De Nul bepaald één tot twee maanden voor je vertrek.  
 
Een stage bij  Toyota Boshoku in Japan  
De firma Toyota Boshoku heeft een Belgische vestiging in Zaventem. Zij biedt  twee stageplaatsen 
aan  in het hoofdkantoor in Japan. De firma ondersteunt  je bij het regelen van de 
visumverplichtingen en biedt ter plaatse de accommodatie aan.  Vooral studenten Marketing, Office 
Management en Toegepaste Informatica met goede kennis van het Engels komen in aanmerking.  
 
Een stage bij  Ernst & Young. Eén student Accountancy-Fiscaliteit eventueel met interesse in  een 
latere  loopbaan bij een consultancy bedrijf kan in samenwerking met Ernst & Young stage lopen in 
één van de Europese vestigingen van de firma.  
 
Een stage bij INBEV . De Vlaamse bierbrouwer werkt met Odisee samen en biedt één student 
logistiek en één student Office management  een uitdagende stage aan in Praag.  Praag is voor 
INBEV de logistieke hub voor Europa en in de stad bevindt zich ook het service center for alle 
europese vestigingen van INBEV. Zeer goede  kennis van het Engels is een noodzaak  
 
Een studie aan het Dalton State College  
Jaarlijks kunnen  vier studenten Bedrijfskunde studeren aan het Dalton State College in de Staat 
Georgia (USA). Ze lopen er ook stage. Wie aan dit programma deelneemt wordt  bepaald door 
middel van selectiegesprekken en studieresultaten.  Men studeert gratis aan de partnerhogeschool, 
doch de reiskosten  en  
de accommodatie dragen  de studenten  zelf.  
. 

 

Dit waren de pioniers: Kelly (woont ondertussen in 
Dalton), Kevin,  Laurence, Lonny. Sindsdien volgden al 
een tiental studenten hen naar Dalton. Twee zijn er 
trouwens blijven wonen na hun studies: Kelly en 
Maud. Beide treden nu op als coach voor elke lichting 
nieuwe studenten die wij sturen. Ook dit jaar 
vertrekken opnieuw vier studenten om er te studeren 
en stage te lopen. De vriendelijkheid van de mensen in 
Dalton is echt spreekwoordelijk.  
http://www.chattanoogan.com/2013/2/26/245301/B
elgian-Business-Students-Arrive-At.aspx 
 

Een stage via de Belgische kamer van Koophandel 
Het studiegebied H&B heeft een samenwerkingsakkoord  met de Belgisch Amerikaanse Kamer van 
Koophandel in New York.  De Kamer helpt je actief bij het zoeken van een betaalde  stageplaats en 

http://www.chattanoogan.com/2013/2/26/245301/Belgian-Business-Students-Arrive-At.aspx
http://www.chattanoogan.com/2013/2/26/245301/Belgian-Business-Students-Arrive-At.aspx


 

 

 

bij de visum afhandeling.  De onderhandeling over het loon moet je wel zelf rechtstreeks met het 
bedrijf  voeren. Bekijk absoluut volgend filmje van Gracia Muleka Kokonde (OM) die de stap naar 
NewYork durfde zetten. http://www.youtube.com/watch?v=35xNOVqXMng  
 
Studeren en werken  aan de Hutong School  in China  
De Hutong School in Bejing organiseert een stageprogramma voor Europese studenten.  De school 
heeft stageplaatsen in 150 Chinese bedrijven.  De school zorgt voor een betaalde stageplaats, 
accommodatie en 24u/7 coaching en begeleiding.  Deelname aan het programma kost  momenteel 
4500 Euro voor vier maanden.  In dit bedrag  is de volledige huur van de kamer aan de Hutong 
School inbegrepen.  Gemiddeld krijg je 250 Euro stagevergoeding betaald door het stagebedrijf. 
Hiermee betaal je ruimschoots het  woon-werkverkeer  en je voeding  ter plaatse. De 
onderhandeling over het loon moet je wel zelf rechtstreeks met het bedrijf  voeren voor je vertrek. 
Je kan ook (eventueel als keuzevak) een taalcursus Chinees volgen waardoor je in vier maanden een 
eenvoudig dagdagelijks gesprek kan voeren maar vooral de belangrijkste karakters kan lezen. 
 
Een Licence Professionelle of hoe je met Erasmus een een tweede Bachelor diploma in Frankrijk 
behaalt.  
Studenten van de afstudeerrichtingen Marketing en Management Assistant kunnen  studeren en 
stagelopen aan de hogeschool La Providence in Blois, op een uurtje van Parijs. Indien je ervoor  kiest 
een tweede dipoma te behalen volg je ‘en alternance’ 2.5 dagen per week stage en 2.5 dagen 
college.  
In juni, juli en augustus is je stage fulltime.  In september behaal je dan je Licence Professionelle in 
Commerce International.  Op die manier combineer je een Belgisch en een Frans diploma. Je hebt 
ook expertise in twee domeinen en de weg naar een Master opleiding aan een van de Grandes 
Ecoles ligt voor je open.  



 

 

 

 
 

ENKELE FAQ’s IN VERBAND MET ERASMUS 
 

 

Is Erasmus duur?  
Veel hangt af van je levensstijl. Tenslotte krijgen de meeste studenten een beurs die een behoorlijk 
deel van de kosten dekt.  Een Erasmuservaring is écht een investering in je eigen toekomst. Maar… 
met je beurs en een spaarcentje dat je verdient tijdens je zomervakantie,  haal je het wel.  Wie kiest 
voor een ervaring buiten Europa en niet over een Erasmusbeurs beschikt, weet dat hij inderdaad een 
tandje zal moeten bijsteken.  
 
Ik heb geen beurs voor mijn Odisee-studies. Krijg ik dan toch een Erasmusbeurs?  
Het maakt niet uit of je al dan niet beursgerechtigd bent voor je studies aan Odisee . De meeste 
studenten krijgen een beurs van de Europese Commissie maar de bedragen variëren naargelang de 
bestemming.   
 
Moet je om geselecteerd te worden een “kei” zijn in je studies?  
Wie geselecteerd wordt is inderdaad een “no nonsense” en “no risk” student. Dit betekent niet dat je 
een bolleboos moet zijn. Welke zijn de extra criteria om te mogen vertrekken?  Ons studiegebied 
stuurt  alleen mensen: 

 die hun motivatie overtuigend kunnen bewijzen   

 die een zelfstandige persoonlijkheid hebben.  

 waarvan  het profiel  overeenkomt  met de verwachtingen van de stageplaats en met 
de academische verwachtingen van de  partnerhogeschool  

 die flexibel inzetbaar zijn  
 

Is een buitenlandse ervaring écht  een meerwaarde voor je loopbaan?  
JA! Je toekomstige werkgever wil mensen met een open kijk. Je léért professioneel  heel veel van de 
“andere” aanpak  in een buitenlands bedrijf of in een partnerhogeschool.  Door vier maanden met 
een Erasmusbeurs te vertrekken,  bewijs je dat je zelfstandig bent en dat je van aanpakken weet. In 
een globaliserende economie is een Erasmuservaring het  ‘minimum’ en zeker één van de topics die 
besproken worden bij je sollicitatiegesprek..  
 
Hoe verloopt de procedure in HWBK Brussel en Aalst?  
We organiseren per campus twee  informatiesessies: je kiest zelf welke datum best voor je past.  
 

 Campus Brussel: eerste sessie op dinsdag 16 februari en een tweede sessie op 
donderdag 25 februari 2016, telkens om 16 u.   

 Campus Dirk Martens: eerste sessie op donderdag 18 februari 2016 en een tweede 
sessie op maandag 22 februari, telkens om 16u15. 

  
Je krijgt er de nodige documenten om je kandidaat te stellen. We nodigen je uit voor een gesprek 
met de ankerpersoon internationalisering van het studiegebied en met een docent van je opleiding.  
Beide geven een advies over je kandidatuur. Tenslotte beslist de examencommissie eind juni  op 
basis van de ingewonnen informatie en adviezen of ze je kandidatuur kan steunen. Je legt ook nog 
een online talentest af. 
Begin juli nodigen we de geselecteerde studenten uit voor een verplichte vergadering.  
 

Hou dus absoluut 1 en 2 juli in je agenda vrij. 
 



 

 

 

 

Vanaf nu is je deelname definitief en worden je contactgegevens bezorgd aan de Dienst 
Internationale Relaties van Odisee (DIRO) en het Erasmus Agentschap. Voor wie een beperkte 
tweede zittijd heeft valt de definitieve beslissing in de eerste week van september 2016.  
In oktober is er ook nog een “vertrekkersdag”. Dit is een informatievergadering voor alle PO-
studenten van de Odisee. Je aanwezigheid is verplicht.  
 
Stefaan Debrabandere de ankerpersoon  internationalisering, staat in nauw contact met de 
buitenlandse hogescholen en begeleidt  je zowel bij het zoeken van huisvesting, het vastleggen van 
je studieprogramma, het ontwikkelen van de stageplaats. (=INHOUDELIJKE BEGELEIDING). 
DIRO  werkt zeer nauw samen met je ankerpersoon, zorgt voor alle administratie  en brengt ook je 
beurs in orde. (=ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING) 
 
Welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van de Erasmusstudenten?  
 

 De talenkennis is van doorslaggevend belang om van het studie- of stageverblijf een succes 
te maken.  De verwachte talenkennis en het niveau ervan is afhankelijk van de bestemming 
en de verwachtingen van de stageplaats. Het niveau van de taal van de kandidaat wordt o.a. 
bepaald in het gesprek met de ankerpersoon en bij de online taaltest  

 De kandidaat kan zijn/haar motivatie overtuigend bewijzen   

 De kandidaat is voldoende flexibel inzetbaar:  dit zowel in het stagebedrijf als qua 
bestemming 

 De student is voldoende  zelfstandig en stressbestendig  

 Het profiel van de kandidaat komt  overeen met de verwachtingen van de stageplaats 
alsook met de academische verwachtingen van de  partnerhogeschool  

 De kandidaat is administratief voldoende nauwkeurig 

 De kandidaat is een “no nonsense” en “no risk” student.  
 

 

Noteer dus alvast in je agenda : 
 

Campus Brussel: 16 februari: lokaal 6306 om 16u15 
                           25 februari: lokaal 6306 om 16u15 

- - - - 
Campus Dirk Martens Aalst : 18 februari en 22 februari 2015 

 telkens om 16u30 
Lokaal : 3Z14 

Voor de studenten in afstandsleren: op 18 februari om 18.00u 
Lokaal: 3Z14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Wil je nu al meer weten? 
 
Loop in Brussel gerust eens langs in lokaal 4211 in het Erasmusgebouw: vierde verdieping.                                                             
Je kan ook mailen: stefaan.debrabandere@odisee.be 
 
In Brussel kan je ook bij volgende docenten terecht met heel wat van je vragen:  

 De heer Yvan Rooseleer voor de studenten Toegepa ste Informatica 

 Mevrouw Ria Van den Bossche voor de studenten Marketing 

 De heren Guido Andries en Jort Van Schil voor de studenten Logistiek management 

 Mevrouw Kristien Bouchaert  voor de studenten Accountancy-Fiscaliteit en  

 Mevrouw Muriel Kesteleyn voor de studenten Financie- & Verzekeringswezen 

 Mevrouw Michèle Humblé voor de studenten Office Management 
 
In Aalst kan je ook terecht bij :  
 Mevrouw Genoveva Raveyts voor de studenten Management Assistant 

Mevrouw Sabien Van Rampelberg voor studenten Medical Management  Assistant 
De heer Leo Jansegers voor alle studenten HAO 
Mevrouw Myriam De Wolf voor de studenten Marketing  
Mevrouw Ellen Pierreux voor de studenten Accountancy-Fiscaliteit  

 

mailto:stefaan.debrabandere@odisee.be


 

 

 

 

 

EVEN WAT SFEER OPSNUIVEN: ERASMUS 2014-15 
 
 

Joensuu 
 
Finland wordt het land van de duizend meren genoemd, maar eigenlijk zijn er hier “een paar” 
honderdduizend meren. Ik heb er momenteel echter nog geen gezien want ze zijn allemaal toegevroren... 4 
maanden lijkt misschien lang maar is het helemaal niet!  De tijd gaat hier ongelooflijk snel. Ik ben al een 
maand in Joensuu en het lijkt alsof ik pas eergisteren toegekomen ben.  
Het weer hier is niet te vergelijken met het winterweer in België. De begrippen koud en warm hebben in 
Finland  dan ook een heel andere betekenis, want de eerste week was het hier -30°C, en daarna is de 
temperatuur geleidelijk gestegen tot -15°C en nu is het zelfs al -5°C tot 0°C. Als ik naar het centrum ga 
controleer ik steeds de temperatuur en tot -10°C is het aangenaam om buiten te zijn. Als het 0°C is dan voelt 
het ook echt warm aan. 
Naar mijn mening zou iedereen die de kans heeft om naar het buitenland te gaan met Erasmus dit ook  
moeten doen. Het is een unieke ervaring die je leert  onafhankelijk te zijn (of te worden), inventief te zijn en 
zo leer je waarderen wat je allemaal hebt.  Want soms vergeet men dat wel eens en door er voor een korte 
periode van gescheiden te zijn, snapt men weer wat men heeft. 
Adrian Gonczar (Toegepaste Informatica) 

 

  
 

Rio de Janeiro. Als een vis in het water                                                                                                              

Mijn  stage bij Jan De Nul is  al meer dan de helft voorbij. Voor diegenen die al 2 maanden met het woord 
"toerist" in hun hoofd  zitten: we werken nog steeds 12uur werken per dag, 6 dagen op 7. Ik begin het ritme 
stilletjes aan gewoon te worden. Vroeg opstaan en vroeg gaan slapen horen er namelijk bij. Maar vooral 
enorm genieten van die vrije dag: zondag! Tijd om eens wat dingen te bezoeken en dit allemaal op 't gemak 
Vier maanden lijkt echt wel een hele tijd, maar nu ik zo ver zit is het echt wel vooruit gegaan.. En nog zo veel 
om te doen! Op de agenda staan: Deltavliegen vanop de Sao Conrado, Corcovado (Christusbeeld).                                                                                                                                         
Jonas Heymans - Accountancy-Fiscaliteit                                                                                                                                                                                              

  



 

 

 

 

 

 
Lille blijft verbazen... Zo een bruisende Stad, zo veel Leven, zo veel studenten...  
 
Ik stel het hier zeer goed, en ik vind mijn stage nog steeds super! Mijn eerste examen heb ik hier ondertussen 
ook achter de rug, en ik behaalde een 15. Zeer tevreden dus.. Op mijn stage heb ik mijn vaste routine 
ondertussen gevonden, al krijg ik elke dag nog steeds nieuwe taken toegewezen. Ik begin nu aan mijn zesde 
week stage, en besef dat de tijd hier echt wel voorbij vliegt. Ondanks de lange dagen die ik moet kloppen, 
wordt mijn stage (bijna) nooit saai. Ik wordt steeds uitgedaagd. Veel stadsverkenning heb ik de laatste week 
niet meer kunnen doen, aangezien mijn bachelorproef, en ander schoolwerk (de paper die ik voor de 
universiteit hier moet schrijven) tijd in beslag neemt. Gelukkig kan ik in mijn residentie steeds terecht voor 
veel ander sociaal contact met alle 
studenten.                                                                                                                                                                                    Brecht 
Verbesselt  Financie- & Verzekeringswezen 2014-2015 

 

Sligo en Ierland? Ik Ik zou er eeuwig over kunnen verder spreken. Het is gewoonweg 
fantastisch 

Het begin in februari 2015 
Ik verblijf hier in Yeats village, een privédomein met studenten accomodaties bestaande uit 5 straten en 
150 studentenkoten. Gebrek aan gezelschap is er dus niet. Het appartement waar ik verblijf deel ik met 2 
meisjes die jammer genoeg NIET kunnen koken! we hebben een gezamenlijke living en keuken maar de 
badkamer en slaapkamer zijn wel gescheiden. De mensen zijn hier wel opvallend vriendelijk en zullen 
zeker niet aarzelen om je te helpen  
Eind mei 2015 
Het leven in Sligo gaat tegenwoordig zijn gewone gangetje, Het werken is al routine geworden en ik ben al 
helemaal aangepast aan de Ierse levensstijl. De Ierse levensstijl is samengevat "NO STRESS". Het moment is 
gekomen dat iedereen zich begint te realiseren dat onze Erasmus er bijna op zit. We proberen dan ook nog 
zoveel mogelijk samen te zijn en leuke dingen te doen.  
De voetbalcompetitie waar ik hier in speel is ook bijna afgelopen. We hebben nog 1 match te spelen, indien we 
deze winnen zijn we kampioen. Verder heb ik ook de eer gehad om kennis te maken met de US ambassadeur 
van Ierland Kevin O'Malley. 
Voor de rest zal ik nog zoveel mogelijk proberen te genieten van mijn Erasmus hier in Sligo 
 

 

Thomas François en ambassadeur O’Malley – Marketing 2014-2015 
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Malta,  Malta toch, wat laat je me allemaal beleven !!  

Op stage was het druk want wij hadden 2 weken 
geleden ons groot event. Dit betekende heel 
hard werken, veel stress, overuren en zelfs 
werken op Public Holidays en soms ook op 
zaterdag terwijl mijn vrienden allemaal lekker op 
het strand lagen. Maar ja, dit is het leven, men 
moet flexibel zijn en zich 100% investeren in zijn 
werk als men een goed resultaat wilt bereiken. 
Het event was echt een groot succes, ik was heel fier op 
mezelf en op mijn team, en we kregen alleen maar 
positieve feedback van iedereen.Verder verloopt alles 
goed, we genieten van het mooie weer in Malta. Elke 
dag opstaan met een zonnetje dat op je te wachten 
staat, men kan niet beter verwachten.  

Ik ben 20 jaar oud en heb nog nooit een karnaval meegemaakt als op Malta! Iedereen is verkleed, mannen 
werden vrouwen, vrouwen werden mannen. De kinderen vielen direct op met hun gigantische kostuums.  
Het was super leuk! Iedereen was aan het lachen en aan het genieten.. 
Omdat een beeld meer dan duizend woorden zegt, laat ik de foto's spreken.. ENJOY  
Het project Erasmus is gewoon fantastisch en is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt!  Uitleggen wat 
Erasmus echt is en hoe het voelt kan ik echter niet op papier vatten! Er is maar één manier om jullie hetzelfde 
te laten ervaren en dat is: Vertrek! Je zal er nooit spijt van krijgen! Erasmus is “a once in a lifetime opportunity” 
dus grijp deze kans vooraleer het te laat is.     
 

Melissa Augello Office Management    

         

Shanghai : het begin van een zot verhaal:         

Zondagochtend ben ik hier geland. Tot gisteren, dinsdag, had ik last van de jetlag (vermoeidheid, geen 
eetlust, ...). De eerste indrukken zijn er van overweldiging. Wat je vooral overvalt, is het plotse verlies van 
alle houvast die je als mens normaal hebt. Ik heb al vaker gereisd, maar nooit heb ik dit gevoel zo intens 

ervaren. Het duurde even voor ik het besefte, 
ook door de jetlag, maar dan valt het je op 
het hoofd! Boom! Je spreekt de taal niet, 
lezen kan je al helemaal niet dus deductie is 
al even nutteloos. Niks. Dat was niet 
gemakkelijk... Gelukkig heb ik een goede 
internetverbinding en kon ik 's namiddags 
eens skypen met mijn vriendin en m'n 
ouders. Het is een steun die we hier allemaal 
nodig gehad hebben hoorde ik gisteren van 
mijn mede-HUB'ers hier in Shanghai. 
Menselijk contact, in eigen taal, is een 
enorme steun.  

Een foto  één van  de lekkerste exotische brochetjes die we konden vinden ! :) Voor de Tarantulla was ik 
het meest aan het twijfelen. Het was de duurste en  je moet tellen op 10 euro.. maar het was zeker de 
moeite waard, zo heerlijk! Wel moet ik zeggen één keer dat ik aan het lichaam begon.. was het een raar 
gevoel met al die haartjes!                                                                                       

Julie Devriese Toegepaste Informatica 
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Shanghai : het einde van een zot verhaal    

Deze maand heb ik veel bezocht. In ben in de Pearl Tower geweest. Dit is de grote bekende toren aan de Bund. 
Dankzij de glazen grond kon je van een mooie uitzicht genieten. 
Mijn room mate is ook onlangs vertrokken. Mijn andere room mate en ik hebben dus besloten om een 
schildpad te kopen voor  ons appartement en haar Mayke’er te noemen. Mayke is de naam van mijn vorige 
room mate, en “er” staat voor “2” in het Chinees. 
Ik had gehoord dat er een pretpark was in Shanghai. Ik wou dus deze uitproberen. Het is niet te vergelijken met 

Walibi of dergelijke. De attracties zijn 10 keer sterker! 1 attractie rook zelf 
naar braaksel, nadat we deze hadden uitgeprobeerd begrepen we waarom. 
Dankzij de Chinese lessen leer ik stilletjes aan om Chinees te spreken. Nu 
begin ik ook om karakters te tekenen. Het is altijd tof om op straat 1 of 2 
tekens te herkennen. De school hier organiseert ook activiteiten. Ik heb dus 
een taichi les gevolgd, kalligrafie les en vanavond ga ik leren om een 
gezelschapsspel te spelen dat hier heel geliefd is. 
Deze weekend hadden we vrij op 1 mei. Samen met 5 vriendinnen zijn we 
dus naar Wuxi geweest. Een stad niet zo ver van Shanghai. We hebben een 
Boeddha gezien van 88 meter hoog. De grootste Boeddha van China.  
De band tussen de Hutong studenten wordt hier sterker en sterker. 
Wanneer iemand vertrekt, komt iedereen samen om een laatste keer met 
iedereen te eten of uit te gaan. Vandaag vertrekt mijn room mate. Ik zal dus 
alleen zijn in mijn appartement in afwachting dat er een nieuwe student 
aankomt.  
Groetjes 

Delphine Finders-Binje –Marketing 2014-2015 
 
 
 

Ik ben zotverliefd op Japan 
 

In dit land gaat alles goed, en ik ben zot verliefd op Japan! Als je dat nog niet begrijpt, dan volgt er hier nog wat 
extra argumentatie... Vorige week ben ik naar Nagoya 
geweest. Deze stad in één woord: "WAAAOOOUUUW", 
er leven in Nagoya 3 miljoen mensen, en toch zijn er 
bijna geen hoge flatgebouwen. Met de supersnelle trein  
ben je er in 45 minuten en de uitstap is de moeite 
waard... De rit kost 5 Euro  en is dus niet duur ten 
opzichte van de NMBS-prijzen...       Ik ben hier misschien 
wel alleen, met enkel mijn Engels om te spreken, maar 
mijn Japans groeit met de dag. Daar heb ik een aantal 
truukjes voor gevonden: 1. Blijf niet in je kamer zitten, 
Socialize! 2.  Probeer te spreken, een simpele “Ohayou 
Gozaimas” of “Konbanwa”  helpt om contacten de 
bouwen.   3. Ontmoet zoveel mogelijk mensen, en oefen 
je Japans elke dag. Ga uit met collega's, flatmates en 
mensen die je ontmoet, zij kennen het land en zijn fier om het je te tonen! Ik kan mijn Japanse Sensei's (leraars) 
niet meer op mijn vingers tellen. Ik ga elke weekavond stappen met twee vriendelijke collega's die me 
duizenden vragen stellen over België, en ik vraag er evenveel over Japan en over de taal... Ik help ook mijn 
collega's met hun Engels, wat een verrijkende ervaring is voor iedereen.  

Johan Tholomé uit Toegepaste Informatica  
 
 

 

http://honim.typepad.com/.a/6a00d8341d075e53ef01b7c7845e50970b-pi
http://honim.typepad.com/.a/6a00d8341d075e53ef01bb082d1920970d-pi


 

 

 

 

 
 

Krijg je niet genoeg van de verhalen? Surf dan naar de Erasmusblog  

honim.typepad.com/erasmus1415 

 
 
 
 
 

 
ERASMUS is zoveel meer dan één woord:   

 
Ervaring zowel op professioneel als persoonlijk vlak  in het buitenland 

Reële vriendschapsbanden creëren 
Avontuur dat je zelfstandigheid bevordert 

Spectaculair 
Multicultureel, bevordering van talen en kijk op de wereld 

Unieke bijbreng van jouw kennis in het buitenland 
Snel...te snel voorbijgegaan 

 
 



 

 

 

 
DEZE STUDENTEN VAN ONS STUDIEGEBIED VERTREKKEN IN FEBRUARI 

2015 NAAR ONZE PARTNERS  
 

Vanaf februari 2016 kan je hun belevenissen in het buitenland volgen op een Erasmus-blog. 
 

Campus opleiding Student  Mede organiserende partner 

Brussel BA 1. Ruth Van Obbergen Dalton State College  

Aalst  BA 2. Jonas De Jonge Jan De Nul 

Brussel BA 3. Arnaud Renoy Jan De Nul 

Brussel BA 4. Bart Steenput Jan De Nul 

Brussel BA 5. Estelle Rassart Jan De Nul (Lille) 

Brussel BA 6. Jonathan Nawej EY 

Brussel BA 7. Brahim Aghaddar Hutong School Shanghai 

Brussel BA 8. Pieter-Jan Van den Bossche IUT TC Valenciennes  

Brussel BF 9. Alpha-Kabiné Kaba Belgian American Chamber of Commerce  

Brussel BL 10. Yassine El Bouazzaoui Fachhochschule Berlin 

Brussel BL 11. Charlotte Versavel Belgian American Chamber of Commerce  

Brussel BL 12. Loïc Marechal Karol Adamiecki University of Economics in Katowice 

Brussel BL 13. Mouloukou Souleymane Kaba Gävle Högskolan  

Brussel BM 14. Cindy Devriendt Colchester Institute 

Brussel BM 15. Laurent Eylenbosch Dalton State College  

Brussel BM 16. Nicolas Gomez Candel Dalton State College  

Brussel BM 17. Jasper Van Meulder Dalton State College  

Brussel BM 18. Bart Schepens  Sligo Chamber of Commerce  

Brussel BM 19. Quentin Van der Steen IUT Lille01 + Ligue de football  

Brussel BM 20. Bryan Foucart  Belgian American Chamber of Commerce  

Brussel BM 21. Ireen Vandaele IUT de Poitiers Site Chatellerault 

Brussel BM 22. Florence Braun Hutong School Shanghai 

Brussel BM 23. John Cracco Hutong School Shanghai 

Brussel BM 24. Baurzhan Dusenov Hutong School Shanghai 

Brussel BM 25. Anton Robbrecht Hutong School Shanghai 

Brussel BM 26. Muhammed Tanrikulu Hutong School Shanghai 

Brussel BM 27. Alexie Van Canneyt Hutong School Shanghai 

Brussel BM 28. Isaline Vercruysse Hutong School Shanghai 

Brussel BM 29. Rani Van Dist Hutong School Shanghai 

Brussel BM 30. Annelies Speybrouck Golden Moments Southsea 

Brussel BM 31. Sophia De Becker IUT TC Valenciennes  

Brussel BM 32. Louise Van Laere Cape Peninsula University of Technology (CPUT) 

Brussel BM 33. Lukas Van Lishout Cape Peninsula University of Technology (CPUT) 

Brussel OM 34. Catherine Sneij Fachhochschule Brandenburg  

Brussel OM 35. Liselot De Gheest Universidad de Burgos  

Brussel OM 36. Atopo Gernic  Nsey Colchester Institute 

Brussel OM 37. Selena Ozturk Granada Yelp 

Brussel OM 38. Julie Martin Toyota Boshoku Japan  



 

 

 

Brussel OM 39. Kaat  De Raedt Fachhochschule Köln 

Brussel OM 40. Nils Vancraeynest IUT de Poitiers Site Chatellerault 

Brussel OM 41. Charlotte Van Elst Inbev Praag  

Brussel OM 42. Jessica Deloddere Tallaght Dublin Institute of Technology  

Brussel TI 43. François Van Himst Chandigargh Group of Colleges India (db) 

Brussel TI 44. Joris Maene Chandigargh Group of Colleges India (soft) 

Brussel TI 45. Raphael  Truyens Toyota Boshoku Japan  

Brussel TI 46. Marie-Aimée Ingabire Fachhochschule Salzburg  

Brussel TI 47. Johan Oreel Fachhochschule Salzburg  

 

 
 


