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Leerlingen ontwikkelen 
professionele en sociale 
vaardigheden tijdens 
Europese stage

Twee Brusselse scholen werken samen om een 
buitenlandse stage te organiseren voor de leer-
lingen van het laatste jaar. Tijdens een Europese 
stage van drie weken ontwikkelen en verdiepen 
ze niet alleen hun professionele vaardigheden en 
vakcompetenties, maar ook hun sociale skills.
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Samenwerking tussen  
2 Brusselse scholen

Uitstekende voorbereiding 
op de arbeidsmarkt

“Samen met onze partnerschool GO! 
Technisch Atheneum Zavelenberg in 
Sint-Agatha-Berchem zetten we sterk 
in op vernieuwend onderwijs. Dankzij het 
Europees programma van Erasmus+ 
krijgen onze leerlingen van het zeven-
de jaar Kantoor, Elektriciteit, Handel en 
ICT de kans om een deel van hun stage 
(drie weken) in het buitenland te lopen,” 
vertelt Baris Avci, leraar informatica 
en stagebegeleider in het GO! athe-
neum Kalevoet en een van de drijvende 
krachten achter het Erasmus+ project.

De meeste leerlingen die deelnemen 
aan het project komen uit een kwets-
bare thuissituatie. Dankzij de financiële 
steun van Erasmus+ krijgen zij de unie-
ke kans om voor hun stage naar Italië, 
Madeira, Malta of Spanje te gaan. “De 
leerlingen verblijven in een hotel, wat 
hen leert om zelfstandig te leven. Voor 
velen is dit de eerste keer alleen weg 
van huis en/of in het buitenland. Tijdens 
de stage ontwikkelen en verdiepen ze 

hun professionele vaardigheden en 
vakcompetenties, en geven ze hun 
eigen kennis door aan het bedrijf. Ze 
maken kennis met nieuwe technie-
ken en methodes, ze leren zelfstandig 
werken, ze ontwikkelen een positieve 
werkattitude en ze verbeteren hun 
taalgebruik. Op die manier bereiden 
ze zich voor op de arbeidsmarkt,” 
weet Baris Avci.

“Het project verloopt 
grotendeels online, 
bijvoorbeeld de 
sollicitatiebrieven en de 
stageverslagen. Op die 
manier kunnen de leerlingen 
hun digital skills verder 
ontwikkelen, wat hen 
goed van pas komt later 
op de arbeidsmarkt.”

— BARIS AVCI. 
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