
 

 

TIM MAERTENS 

“Het moeilijkste was het gebrek aan Google” 
Tim Maertens (24) uit Eernegem ging een jaar lang meewerken in het onderzoeksteam van 

de Chinese Zheijiang University of Technology. Hij verloor er zijn hart, letterlijk en 

figuurlijk. Daarnaast schaafde hij er ook zijn kennis bij over kunststofverwerking voor de 

master Industriële Wetenschappen die hij toen volgde aan de KU Leuven, 

technologiecampus Oostende. 

Dag Tim! Waarom heb jij destijds voor een buitenlandse stage gekozen? 

Ik wilde gewoon heel graag een buitenlandse ervaring opdoen. In mijn vakgebied leek me dat ook 

zeer nuttig, zeker in China of in de Verenigde Staten. Beide landen zijn wereldleiders en ik had 

niet meteen een voorkeur. Nu ik China ken, zou ik nergens anders naartoe willen. 

Hoe heb je je voorbereid op je stage? 

Ik volgde Chinees aan het Confuciusinstituut in Brugge, vlak naast Howest. Ik leerde er een man 

kennen die een Chinese vrouw heeft. Zij zorgde voor een lokaal contactpersoon in de stad waar 

ik naartoe ging. Die persoon was enorm waardevol doorheen mijn hele buitenlandse ervaring. 

Wat waren je doelstellingen voor je buitenlandse studie? 

Ik ben met een open geest en zonder specifieke doelen vertrokken. Ik wilde het maximum uit 

deze ervaring halen en mezelf geen druk opleggen. Voor vertrek had ik geen stress, maar ter 

plaatse heb ik wel even gedacht: waar ben ik nu aan begonnen. Ik ben een grote plantrekker dus 

ik wist dat alles wel in orde zou komen.  

Hoe zag je takenpakket er uit aan de Chinese universiteit? 

Ik moest een volledig nieuw onderwerp bestuderen waar nog niet veel informatie over 

beschikbaar was. Ik moest dus, samen met mijn medestudenten, experimenteren, samples 

maken, data verzamelen, enzovoort. Ik kon geluk steunen op mijn uitgebreide opleiding aan de 

KU Leuven. Al had mijn kennis over chemie misschien nog iets grondiger gemogen (lacht). 

Heb je je vlot kunnen aanpassen aan het leven ter plaatse? 

Absoluut, met dank aan die lokale contactpersoon. Chinezen zijn zeer vrijgevige, lieve mensen 

eens je ze leert kennen. En hun eetcultuur is fantastisch. Het contact is intussen wat verwaterd, 

maar ik ben wel al enkele keren terug gegaan om mijn vriendin te bezoeken. Net voor de 

coronapandemie was ik nog in China. Ik spreek intussen een aardig mondje Chinees. 

Hoe verliep de samenwerking met je collega’s op de stageplek? 

Ik had wat contact met mijn professor ter plaatse, een zeer intelligente en druk bezette man. 

Daarnaast had ik vooral contact met de medestudenten. We werkten met drie aan het 

onderwerp. Af en toe sukkelden we wat met het vakjargon. De ene keer leerde ik het Chinese 

woord, de andere keer zij het Engelse. 

Ervaarde je af en toe bepaalde moeilijkheden? 

De taal was af en toe een struikelblok. Mijn klasgenoten hielpen me enorm. Daarnaast gebruikte 

ik vaak vertalingsapps. Het moeilijkste was eigenlijk dat ze in China geen Google hebben. Het 

klinkt stom, maar om papers op te zoeken is Google echt een wondermiddel. De Chinese 

zoekmachines staan niet zo op punt. 

Zijn er dingen die je, achteraf gezien, anders zou aanpakken? 

Eén jaar om een uitgebreide paper te schrijven is wat weinig. Ik denk dat het beter zou zijn om 



 

 

twee jaar te gaan. Je wordt overrompeld door een nieuwe cultuur waarin je je weg zoekt en moet 

ook nog eens research doen. Iemand anders heeft mijn onderzoek intussen wel opgepikt en 

afgewerkt.  

Welke job oefen je momenteel uit? Is er een link met je opleiding of buitenlandse studie? 

Dankzij mijn stage weet ik dat onderzoek absoluut mijn passie niet is. Ik wist vrijwel meteen dat ik 

niet op een R&D-afdeling wilde belanden. Nu werk ik als process engineer en dat ligt volledig in 

het verlengde van mijn studies. 

Waarom moeten andere studenten voor een buitenlandse stage kiezen? 

Om je te laten onderdompelen in het grote contrast met België. Om een volledig ander leven, 

een nieuwe cultuur en een verschillende manier van studeren te ontdekken. En het is goed voor 

je ontwikkeling om een internationale en multiculturele ervaring op te doen. 

  


