
 

 

Biomassacentrale Rodenhuize – 20/02/2020 
 

 
 

Studenten Leilani, Cedric en Hannes lopen stage bij ENGIE op de site Rodenhuize. 

  

Een duurzame verankering met 

scholen via stages & eindwerken 

Site Rodenhuize - Februari 2020 - J.Th 

Slim samenwerken met scholen loont en is nuttig voor onze onderneming. Zo’n 

samenwerking is een win-winsituatie: de studenten krijgen tijdens hun opleidingstraject een 

gedegen voeling met het werkveld én met onze authentieke context, terwijl wij beloftevolle 

studenten ontmoeten waarmee we een duurzame relatie kunnen opbouwen. In tijden van 

arbeidskrapte is een dergelijke samenwerking uitermate relevant. Door een open en 

duurzame interactie van scholen en docenten met het werkveld, kan ook het onderwijs beter 

afgestemd worden op de specifieke noden van industrie. 



 

In de centrale van Rodenhuize lopen momenteel 3 studenten stage bij Maintenance o.l.v. Bert Hofman. 

De studenten worden er begeleid door Jonathan Loyson, Corry Pauwels en Kenny Ameye.  

  

Hannes Ollevier 

Odysee Hogeschool Gent - 3e j. Bachelor Energietechnologie - stage van 01/02 tot 15/05 

“Ik koppel aan deze stage mijn bachelorproef met als onderwerp Onderzoek naar een vernieuwde CO2-installatie 

voor de waterstofgekoelde alternator. Elke 2 weken maak ik een statusrapport op voor mijn  stagementor op 

school, die ook zelf een aantal keren in Rodenhuize zal langskomen voor een opvolgingsgesprek en coaching.” 

“Tijdens onze eerste rondleiding zijn we in de ketel geweest. Dat was werkelijk een 

indrukwekkende ervaring!” 

“Wij worden hier zeer goed begeleid, altijd en overal. Alleen rondlopen in de installatie is voor 

ons niet toegestaan. Immers, veiligheid is hier topprioriteit!” 

“De medewerkers zijn echt fier op hun site en de installatie. Zij leggen de werking ervan dan ook 

met veel passie uit.” 

------------------------------------------------------------ 

Cedric Van Assel 

Odysee Hogeschool Gent - 3e j. Bachelor Energietechnologie - stage van 01/02 tot 15/05 

“Mijn bachelorproef heeft als onderwerp Studie interlocking 2 schakelborden 6kV. Dankzij mijn stage hier kan ik 

dit in de praktijk bestuderen en uitwerken.” 

“Het onderhoudsteam wordt ingezet op verschillende sites. Ik vind dat stimulerend, want zo leer 

je veel en word je met heel diverse situaties en problemen geconfronteerd.” 

“Op school hebben we veel geleerd over de werking van energiecentrales, maar dit nu ook in de 

praktijk kunnen zien en beleven is eigenlijk nog veel interessanter!” 

“Ik heb veel bijgeleerd tijdens de opleiding over veiligheid en milieu.” 

------------------------------------------------------------ 

Leilani Declercq 

Glorieux S.O. Oostakker - 6e j. Elektrische installatietechnieken - stage van 1/02 tot 21/02 

“Mijn zgn. ‘Kijkstage’ in Rodenhuize kadert in een geïntegreerde proef én is deel van het eindexamen voor 

school. Ik heb hiervoor een PLC-gericht project gekozen.” 

“Het valt me op dat de medewerkers hier graag over hun job vertellen, tot in de kleinste details. 

Iedereen voelt zich expert in zijn vak.” 

“Er heerst een mentaliteit van ‘Alles gaat lukken’. In een complexe en uitdagende omgeving zoals 

deze, vind ik dat wel zeer inspirerend.” 

“Een Kijkstage tijdens een stop is super interessant: nu kan ik alle componenten van een 



 

biomassacentrale echt zien!” 

“Op een ochtend kwam ik door het stormweer helemaal verward aan, letterlijk en figuurlijk. De 

collega’s hebben mij onmiddellijk opgevangen en tot rust laten komen. Zeer familiaal allemaal!” 

 

 

Leilani Declercq, 6e j. Elektrische installatietechnieken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


