YENTL DE LEERSNIJDER

“Een once in a lifetime ervaring”
Yentl De Leersnijder (22) liep stage op de IT-afdeling van de universiteit in Oeganda. Hij
studeerde toen New Media and Communication Technologies aan Howest. Initieel moest
hij de IT voor een nieuwe campus op punt zetten. Tijdens zijn stageperiode optimaliseerde
hij uiteindelijk het netwerk van de volledige universiteit.
Dag Yentl. Waarom heb je een internationale stage gekozen?
De vriendin van een klasgenoot was in Oeganda geweest. Hij toonde me de foto’s en het leek me
een interessant idee. Toen we een presentatie kregen van buitenlandse stages, wist ik ‘Dit is het
moment’. En ik ga graag op reis, dus het was sowieso iets voor mij.
Hoe heb je je voorbereid op je stage?
Ik heb de netwerkdag ‘Word Wereldburger’ gevolgd. Dat maakte voor mij deel uit van een goede
voorbereiding. Verder had ik weinig nood aan adviezen. Als leider in de jeugdbeweging ben ik
gewoon om mijn plan te trekken. Dat is wel van pas gekomen.
Hoe zag je takenpakket er tijdens je stage uit?
In mijn laatste jaar koos ik voor de specialisatie Network infrastructure. Dat kwam tijdens mijn
stage goed van pas. Ik moest het netwerk van een nieuwe campus configureren. En daar was
best nog wat werk aan. Bepaalde stukken van het netwerk heb ik van nul opnieuw opgebouwd.
In de resterende tijd van mijn stageperiode heb ik de hele universiteitssite geëvalueerd en
verbeteringen aangebracht, in overleg met mijn stagebegeleider. Ik heb er veel uit geleerd.
Kon je je vlot aanpassen aan de leefwereld en werkomgeving?
Ik had er eigenlijk weinig zenuwen voor. De aanpassing is vlot gegaan, zoals ik verwacht had. Een
andere stagiair heeft zijn stage niet afgemaakt, dus blijkbaar was het voor anderen lastiger
aanpassen. Voor mij was het eerder een positieve shock. De lokale bevolking is zo open en
verwelkomend. Een fantastische ervaring.
Heb je dan vandaag nog contact met die mensen? Ga je er nog eens op bezoek?
Met de universiteitsmedewerker die mij coachte stuur ik nog vaak berichten via WhatsApp. Het
plan is alleszins om nog eens terug te gaan.
En ben je ondertussen aan het werk?
Ik heb beslist om nog verder te studeren. Ik ga me specialiseren in cybercrime. In het Belgische
werkveld is dat een belangrijke uitdaging.
Waarom zou je anderen aanraden voor een internationale stage te kiezen?
Het is echt een once in a lifetime ervaring. Niet enkel professioneel gezien. Je leert je werkveld
natuurlijk op korte tijd goed kennen, maar ook als persoon groei je enorm tijdens enkele
maanden in het buitenland. Gewoon doen!

