Erfaringsrapport fra Wageningen University, Nederland.
Mitt navn er Ida Elvedal og jeg studerer siste året på bachelor i bioteknologi på NMBU. Fra august
2015 til januar 2016 tilbrakte jeg tiden min på Wageningen University i Nederland. Jeg ville dra
innenfor Europa slik at jeg kunne få god økonomisk støtte og også samtidig ikke være alt for langt fra
Norge. Jeg hadde litt blandede følelser før jeg dro, og prosessen med å få dette godkjent opplevde
jeg som litt tungvindt, men i dag er jeg så vanvittig glad for at jeg dro, og det var definitivt det beste
halve året i mitt liv.
Wageningen er en sjarmerende by med ca 40.000 innbyggere og en masse å by på. Sentrum har en
liten gågate med en del butikker og ender i et torg med en stor kirke i midten. Rundt kirken finner
man et godt utvalg av barer, restauranter og utesteder. Om du ikke trives så godt i større byer, men
liker deg litt mer på landet er dette midt i blinken. Siden det er såpass flatt i Nederland vil du se folk
som sykler overalt, og til og med 70 år gamle mennesker som suser forbi. Siden Wageningen er en
mindre by kommer man seg overalt innen kort tid på en sykkel, noe som forøvrig lett kan kjøpes her.
Universitetet har om lag 10.000 studenter og på master studiene er det ca 60 - 70 % utenlandske
studenter fra hele verden. Dette gjør Wageningen utrolig unikt, og man får muligheten til å oppleve
nye kulturer rundt hvert hjørne.
Nederlendere er veldig jordnære, behjelpelig og ekstremt direkte mennesker. Dette tok litt tid å
vende seg til når man kommer fra et sted med litt mer beskjedne mennesker som Norge. Der sier de
nøyaktig hva de mener! De er forøvrig også fantastisk gode i engelsk, ung som gammel, så for min del
var det ikke nødvendig å ta noe nederlandsk språkkurs.
Fagene var noe varierende i vanskelighetsgrad. Jeg tok både masterfag og bachelorfag, men
opplevde at nivåforskjellen her var relativt stor. For meg ble det veldig hardt på masternivå og jeg vil
absolutt anbefale å holde seg til bachelorfag hvis man fortsatt er på bacheloren når man reiser.
Wageningen er generelt et krevende universitet og man må belage seg på å tilbringe mye tid på
skolen og i forelesninger, men man får et vanvittig godt læringsutbytte her. Foreleserne er utrolig
flinke og kreative i forelesningsmetodene sine. I alle fagene jeg hadde var det gjerne 4 - 5 forelesere
samt gjesteforelesere. Dette gav en høyere kvalitet på forelesningene enn jeg har opplevd på NMBU
fordi du har forelesere som er enda mer spesialisert innenfor sitt fagfelt og som er utrolig flinke til å
holde seg oppdatert. Det var heller aldri kommunikasjonsproblemer mellom forelesere selv om de
var mange.
I Wageningen var det nok av ting for utvekslingsstudentene å være med på. Det var masse uteliv,
fester, internasjonale middager, "speed meetings" og flere organiserte turer hvor vi kjørte felles
turbuss. Siden Nederland ligger så sentralt i Europa er det utrolig lett å komme seg rundt til andre
land. Gjennom mitt halve år var jeg i Praha, Düsseldorf, Luxembourg, Maastricht, , på oktoberfest i
München, på julemarked i Köln, Amsterdam og nyttårsaften tilbrakte jeg i Rotterdam.
Det å bo i et helt nytt land er en utrolig flott erfaring å ha med seg, og man lærer veldig mye av å se
ting fra et litt annet perspektiv. Det er du som er utledningen, det er du som ikke kan snakke deres
språk osv. Dette vil definitivt gi deg litt nye syn på hverdagen. Ting man til vanlig tar for gitt lærer
man seg å sette større pris på. Man innser også i mye større grad hva som gjør Norge spesielt og

hvordan Norge skiller seg ut fra andre land. Jeg har vokst vanvittig mye på denne erfaringen og sitter
igjen med en forbedret engelsk, venner fra hele verden og minner for resten av livet. Jeg anbefaler
alle på det sterkeste å dra på utveksling, dette er noe man bare får sjansen til en gang i livet!
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