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In augustus 2016 begon ik aan mijn minor op de Oulun Ammattikorkeaoulu (OAMK) in Oulu, Finland.
Ik studeerde op de Teuvo Pakkalan Katu Campus. Dit was het gebouw waar alle business, marketing
en ICT gerelateerde vakken werden gegeven. Als exchange student mag je zelf je vakkenpakket
samenstellen. Echter moet je wel rekening houden dat de gekozen vakken rooster technisch niet
altijd mogelijk zijn om te volgen. Helaas had ik dit ook, maar dat was snel opgelost. Leraren op de
OAMK waren behulpzaam en vriendelijk (vooral voor exchange students) dus bij problemen kon je
altijd bij hun terecht. Dit contact is heel informeel. Je moet de leraren aanspreken met de voornaam.
Dit was in het begin even wennen natuurlijk, maar daarna vond ik het erg fijn. De klassen bestaan
grotendeels uit Finnen, waardoor je ook met de lokale Fin in contact komt. Finnen zijn trouwens erg
stil en niet gewend om Engels te praten, dit maakte de communicatie soms best lastig.
Gemiddeld had ik 2-4 uur les per dag. Dit is niet veel, dus je hebt veel vrije tijd. In het begin was dat
heel fijn, maar toen het kouder werd, heb ik extra vakken gevolgd. Qua niveau is het makkelijk
haalbaar, omdat je in het tweede jaar terecht komt. Daarom raad ik je aan om vooral vakken te
kiezen waar je nog niks van af weet en die je nog nooit hebt gehad bij Fontys. Ook leuk om te weten
is dat je elke dag voor €0,91 kunt lunchen op school. Super makkelijk en erg lekker! 's Avonds hoefde
je dus niet meer te koken, want het was een volledige warme maaltijd. Dit scheelde veel in kosten,
want zoals jullie waarschijnlijk weten is Finland duurder dan Nederland.
In Oulu zelf is het heel leuk! Het is een echte studentenstad met een levendig centrum. Niet een stad
zoals je gewend bent, want je zou het ook een dorp kunnen noemen. Dit maakt het erg gezellig en er
zijn veel discotheken, cafés en restaurants. Er zijn dan ook veel studentenfeesten en evenementen.
Ik woonde in een dormitory van acht verdiepingen hoog met appartementen voor twee personen of
een privé studio. Hier woonde alleen maar exchange students afkomstig uit allerlei landen. Dit
maakte het erg makkelijk om nieuwe contacten te leggen. Super leuk om te wonen en erg dicht bij
school; aanradertje! Via de site van school kun je huisvesting aanvragen.
Deze minor was zeker de moeite waard voor mij. Zelf was ik nog nooit in Scandinavië geweest dus
voor mij was alles nieuw. Finland is een super mooi land en heel anders dan het zuiden. De extreme
kou, de korte en donkere dagen zijn leuk om een keer mee te maken. Ik heb Finland met een
temperatuur van 15 graden en veel zon gezien, maar ook met een pak sneeuw, ijs en -24 graden. Het
was een unieke ervaring en het zien van het noorderlicht, de Kerstman, loslopende rendieren en
sleeën met husky’s zal ik nooit vergeten.

