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7.

Buitenlandse stage 
wakkert Europees 
gevoel aan bij de 
leerlingen van GO! 
Atheneum Zelzate

Het GO! Atheneum Zelzate zet al jaren sterk in 
op internationalisering. Dankzij Erasmus+ kunnen 
de leerlingen van het zesde jaar TSO en BSO op 
stage naar Frankrijk, Italië of Duitsland. Onder 
de titel van ‘Fraternization rules!’ verblijven ze bij 
de plaatselijke bevolking. Ze worden weggehaald 
‘van onder de kerktoren’ en gestimuleerd in hun 
Europees denken.

GO! Atheneum Zelzate – KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding
Contactpersoon: Filip Bisschop



Europees gevoel 
aanwakkeren

Met het consortiumproject ‘Fraternization rules!’ gaan de leerlingen van 
het zesde jaar TSO en BSO van het GO! Atheneum Zelzate op stage naar 
de verbroederingsgemeentes Aubenas (Frankrijk), Cesenatico (Italië) en 
Schwarzenbek (Duitsland). “Wij kiezen ervoor om nauw samen te werken 
met deze gemeentes omdat ze al lange tijd verbroederd zijn met Zelzate 
en Eeklo. Hierdoor hebben we al een sterke vertrouwensband opgebouwd,” 
vertelt Filip Bisschop van het GO8 Atheneum Zelzate.

“We benutten deze banden om in de betreffende steden en hun regio 
boeiende en uitdagende stageplekken te zoeken voor onze leerlingen. Het 
enthousiasme van de betrokken partijen – de verbroederingsgemeentes 
en de secundaire scholen ter plaatse enerzijds en ons consortium ander-
zijds – voor een nauwe samenwerking met onze jongeren is bijzonder groot. 
Door de banden met de verbroederingsgemeentes op deze manier aan te 
halen, wakkeren we het Europees gevoel bij onze leerlingen en de jeugd van 
de consortiumgemeentes aan.”
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Een verruimde blik 
op de wereld

“Uitwisselingsprogramma’s verruimen 
de blik op de wereld. Via deze projecten 
verwerven onze leerlingen een grote-
re zelfstandigheid en rijpheid. Wie op 
buitenlandse stage is geweest, heeft 
vaak een streepje voor bij werkgevers. 
Allemaal troeven die we onze leerlingen 
graag meegeven voor ze bij ons afstu-
deren,” aldus Filip Bisschop.

Er wordt nauw samengewerkt met de 
secundaire scholen van de verbroede-
ringsgemeentes om gastgezinnen te 
zoeken. Het werkt drempelverlagend 
voor onze leerlingen als ze terechtko-
men bij leeftijdsgenoten. Bovendien 
komen ze hierdoor in verbinding met de 
plaatselijke maatschappij en wordt hun 
Europees denken gestimuleerd. Om zich 
voor te bereiden op hun stage, moeten 
de leerlingen een portfolio opstellen die 
bestaat uit een intentieverklaring, een 
motivatiebrief en een sollicitatie. Na 
een motivatiegesprek over hun port-
folio oordelen de directie en een team 
leerkrachten of ze een match zijn met 
het ‘Fraternization rules!’ project.

“Met een boeiende 
buitenlandse stage willen 
we de leerlingen weghalen 
van ‘onder de kerktoren’ 
en hun Europees gevoel 
aanwakkeren. Zo maken 
we van hen mondige, 
zelfstandig burgers die 
zin hebben om levenslang 
te leren en mee te 
bouwen aan het Europa 
van de toekomst.”
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Duurzame focus op 
internationalisering

De klemtonen van de tweewekelijkse stage liggen op Europees denken, 
ondernemerschap, oriëntering, competitiegericht denken en taalvaardig-
heid. “Zo willen we ons steentje bijdragen aan de kwalitatieve vorming van 
zelfstandige, mondige en gelukkige Europese burgers die levenslang willen 
bijleren,” legt Filip Bisschop uit.

Het GO! Atheneum Zelzate startte in 2015 met het uitwerken van Eras-
mus+-projecten en blijft verder bouwen aan internationalisering. Naast 
‘Fraternization rules!’ biedt de school nog 2 andere mobiliteitsprogramma’s 
aan: een buurklassenproject voor de 3de graad ASO en jobshadowing en 
train-the-trainer trajecten voor de leerkrachten. “Met onze buitenlandse 
stages en projecten willen we werken aan competenties en vaardigheden 
die in een klascontext maar moeilijk kunnen bereikt worden: zelfredzaam-
heid, zelforiëntering, Europees burgerschap, ondernemerschap en taal-
vaardigheid,” besluit Filip Bisschop.
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