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De ecologische voetafdruk van Krk
GO! Atheneum Geraardsbergen, Geraardsbergen
2020-1-BE02-KA102-074416
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Environment and climate change
Natural sciences

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Kroatië

CONTACTGEGEVENS
Papiermolenstraat 103
9500 Geraardsbergen
0554/41 21 88
www.ka-geraardsbergen.be
Gunther De Geeter

PROJECT
Voor de TSO-studierichting Techniek-Wetenschappen is het 
moeilijk in de regio een gepaste stageplaats te vinden. De school is 
op zoek naar een meer internationale aanpak van stages. Dankzij 
dit Erasmus+ project doen de leerlingen internationale ervaring 
op in hun sector en delen ze de verworven informatie, kennis en 
methodiek met andere deelnemers en culturen. Ze krijgen een 
unieke kans om zichzelf te bewijzen. Als school willen we onze 
leerlingen begeleiden naar de juiste studie- en beroepskeuze en 
vormen we hen op sociaal, emotioneel en persoonlijk vlak.

We willen voor deze opleiding werk maken van motiverend 
onderwijs door het inrichten van buitenlandse stages 
waarbij leerlingen hun praktijkervaring verruimen en hun 
persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Ze zijn beter voorbereid 
op hun latere loopbaan en staan sterker in hun schoenen. Zo 
maken we de richting aantrekkelijker en innovatiever en bouwen we 
internationalisering verder uit.

De leerlingen van 6 Techniek-Wetenschappen gaan twee jaar op 
rij naar Ponikve, op het Kroatische eiland Krk, waar ze bijleren 
over ecologie, bio-energie, waterzuivering en afvalverwerking. 
De stageplaats heeft ervaring in het begeleiden van Kroatische 
stagiairs en kan de leerlingen een veilige leeromgeving en een 
degelijke begeleiding aanbieden. De activiteiten sluiten aan bij 
een groot aantal leerinhouden in hun specifiek curriculum van 
toegepaste biologie, fysica, chemie en ecologie.

De leerlingen worden ter plaatse opgevolgd door twee begeleiders, 
die samen met hen in een vakantiewoning in de buurt van 
het bedrijf verblijven. Ze staan samen in voor het verblijf door 
maaltijden te bereiden, boodschappen te doen en de woning te 
onderhouden.

“ De stageplaats heeft ervaring in het 
begeleiden van Kroatische stagiairs en kan 
de leerlingen een veilige leeromgeving en een 
degelijke begeleiding aanbieden.

Het project wordt geëvalueerd door de begeleiders van school en 
werkplek. De leerlingen vullen een zelfevaluatie in en een externe 
GIP-jury evalueert hen tijdens de praktische uitvoering van de 
opdracht. 

De kwaliteit van de richting verbetert en de school doet 
internationale ervaring op. Ook de impact op onze leerlingen 
is groot, doordat ze werken aan sociale vaardigheden en 
competenties. 
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Europese toerismestage: opleiding tot animator of reisleider op bestemming
Sint-Jozefsinstituut, Brugge
2020-1-BE02-KA102-074420
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
International cooperation, international relations, development 
cooperation
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Spanje, Duitsland

CONTACTGEGEVENS
Zilverstraat 26
8000 Brugge
050/ 33 19 43
www.sintjozefbrugge.be
Pieter De Pourcq

PROJECT
Onze school biedt een Se-n-Se opleiding Reisleiding en Animatie 
aan, waarvan de laatste twee maanden praktijkgericht en in het 
buitenland plaatsvinden. Na zeven weken Europese stage behalen 
de geslaagden een certificaat. 

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen bieden we plaats 
aan maximum achttien leerlingen per schooljaar. Deze leerlingen 
tonen een ruime interesse voor toerisme, zijn sociaal, durven zich 
uitdrukken in verschillende vreemde talen en stellen zich open voor 
nieuwe culturen.

Animatoren bij de hotelketen Meliá Hotels International staan 
onder andere in voor het verzorgen van de kinderanimatie, sport en 
spel, avondshows, presentaties in diverse talen, bedienen van licht- 
en klankinstallaties, PR met klanten… 
Reisleiders bij touroperator TUI staan onder andere in voor 
onthaal en transfer van de passagiers op de luchthaven, PR in 
de hotels, infomeetings over de bestemming in meerdere talen 
en verkoop van excursies, administratieve taken, klanten- en 
klachtenopvolging…

De leerlingen worden tijdens de praktijkgerichte lessen en 
vooropleiding grondig voorbereid, met aandacht voor de 
organisatorische kant van het verblijf. Tijdens de stage worden ze 
begeleid door een verantwoordelijke ter plaatse. Er is een wekelijks 
overleg tussen de leerling en de school. De leerkrachten brengen 
een bezoek voor evaluatie en eventuele bijsturing tussen de drie 
betrokken partijen.

“ Door dit project bekomen we een continue 
samenwerking met onze stagepartner

 
Door de stage vergroten de persoonlijke en beroepsontwikkeling 
van de leerlingen. Bovendien stijgen hun kansen op de 
arbeidsmarkt. Ze maken kennis met en staan open voor een andere 
cultuur en hun talenkennis breidt uit. 
Door dit project bekomen we een continue samenwerking met 
onze stagepartner en kunnen we onze leerlingen een kwalitatieve 
opleiding bezorgen die inspeelt op de behoeften van de specifieke 
toeristische arbeidsmarkt.
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Fraternisation rules: the next level!
GO! atheneum Zelzate, Zelzate
2020-1-BE02-KA102-074426
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
ICT - new technologies - digital competences

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Frankrijk, Italië, Duitsland

CONTACTGEGEVENS
Onteigeningsstraat 41b
9060 Zelzate
09/ 345 59 10
www.go-zelzate.be
Filip Bisschop

PROJECT
Met dit consortiumproject gaan we opnieuw met 25 leerlingen van 
het zesde jaar Boekhouden–Informatica en Informaticabeheer op 
stage naar onze verbroederingsgemeenten Aubenas, Cesenatico 
en Schwarzenbek. 

De band met deze gemeenten werd nog versterkt tijdens onze 
voorbereidende bezoeken en stages in 2019. In deze steden en hun 
regio zochten we boeiende, uitdagende en passende stageplaatsen. 
Het enthousiasme van de betrokken partijen is bijzonder groot en 
zorgt voor een nauwe samenwerking met onze jongeren en een 
sterk Europees gevoel bij onze leerlingen. 

We werken samen met de plaatselijke scholen om gastgezinnen te 
vinden, zodat onze leerlingen terechtkunnen bij leeftijdsgenoten. 
Dit werkt verbindend en drempelverlagend op vlak van taal en 
veiligheid.

De leerlingen stellen tijdens de voorbereiding een portfolio op, 
bestaande uit een intentieverklaring, een motivatie- en een 
sollicitatiebrief. Na een gesprek oordelen directies en een team 
leerkrachten of hun noden overeenstemmen met de doelstellingen. 
Het gaat over de nood aan zelfredzaamheid, ondernemerschap 
binnen een brede maatschappij, Europees denken, zalmeffect 
(i.t.t. het watervaleffect), ontwikkeling van taalvaardigheid en 
voldoen aan de groeiende eisen op het vlak van interculturele en 
anderstalige communicatie in het bedrijfsleven.

“ We willen ons steentje bijdragen aan de 
kwalitatieve vorming van mondige, zelfstandige 
en gelukkige Europese burgers.

Ons netwerk is zeer uitgebreid: drie scholen die behoren tot 
dezelfde scholengroep en verschillende netoverstijgende 
scholengemeenschappen, contacten met de pers, bedrijven, 
regionale en internationale besturen, eigen regionale en 
internationale contacten. De positieve effecten worden ruim 
gedeeld en dienen zo ook als katalysator voor het tweede jaar 
van dit project. Door de nauwe betrokkenheid van de ouders, de 
buitenlandse scholen en de gemeentebesturen gaat verspreiding 
gemakkelijk. 

We willen ons steentje bijdragen aan de kwalitatieve vorming 
van mondige, zelfstandige en gelukkige Europese burgers die 
levenslang willen bijleren en gewapend zijn voor de multiculturele en 
meertalige werkomgeving.
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Gelijke kansen voor internationale leerstages in de brood- en banketbakkerijschool
Brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte, Brugge
2020-1-BE02-KA102-074457
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
Research and innovation
Creativity and culture

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland, Duitsland, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Ter Groene Poortdreef 17
8200 Brugge
050/ 40 30 20
www.tergroenepoorte.be
Gert Rots

PROJECT
Dit project biedt onze leerlingen, ongeacht hun achtergrond, 
de ervaring van een stage in het buitenland, of gastlessen van 
buitenlandse docenten. 

We bieden een buitenlandstage voor de afstudeerjaren in TSO en 
BSO en voor een aantal specialisatiejaren. Ruim 30% van deze 
leerlingen kiest ervoor om een stage in het buitenland te lopen. 
Via een grondige selectieprocedure, een gedegen voorbereiding en 
sterke begeleiding voor en tijdens de stage zorgen we voor hoge 
kwaliteit en maximale kennisopname. Deze kennis wordt verankerd 
in de jaarplannen voor de volgende schooljaren, waardoor ook de 
toekomstige jaren ervan profiteren.

“ Leerlingen die de financiële mogelijkheid niet 
hebben om in het buitenland stage te lopen, 
kunnen dit dankzij dit programma wel.

Als gastronomische school willen we een kenniscentrum zijn. 
Particulieren, maar vooral bedrijven uit binnen- en buitenland 
kunnen een vraag stellen of een probleem voorleggen. Het is dus 
belangrijk een goed geschoold lerarenkorps te krijgen. Dankzij 
deze stages kunnen we trends uit verschillende landen detecteren 
en opnemen. De kennis hierover kunnen we herverdelen onder de 
leerkrachten en leerlingen van morgen. 

Belangrijk is dat we steeds onze leerling centraal zetten. Dankzij 
de stages, gastdocenten en kennisoverdracht inspireren we zowel 
leerlingen als personeel. We willen ondernemerschap bij leerlingen 
aanscherpen, kennis overbrengen met mogelijkheden om zowel 
lokaal, nationaal als internationaal te kunnen ondernemen, onze 
gastronomische school versterken als kenniscentrum, het korps 
professionaliseren, de nationaliteiten van de leerlingen die zich 
inschrijven in onze school verruimen, de opgedane kennis delen met 
derden en onze kennis voor onze Europese partners in dit project 
ter beschikking stellen.

Leerlingen die de financiële mogelijkheid niet hebben om in het 
buitenland stage te lopen, kunnen dit dankzij dit programma 
wel. Het zal de leerlingen vormen op vlak van zelfredzaamheid, 
cultuurbewustzijn, leren samenleven, groei naar volwassenheid, 
sociaal- culturele en communicatieve vaardigheden, taal, 
zelfvertrouwen en beroepsfierheid.
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Gelijke kansen voor internationale leerstages in de hotel- en slagerijschool
Hotel- en Slagerijschool Ter Groene Poorte, Brugge
2020-1-BE02-KA102-074458
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Creativity and culture
Research and innovation
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland, Duitsland, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
050/ 40 30 20
www.tergroenepoorte.be
Gert Rots 

PROJECT
Dit project biedt onze leerlingen, ongeacht hun achtergrond, 
de ervaring van een stage in het buitenland, of gastlessen van 
buitenlandse docenten. 

We bieden een buitenlandstage voor de afstudeerjaren in TSO en 
BSO en voor een aantal specialisatiejaren. Ruim 30% van deze 
leerlingen kiest ervoor om een stage in het buitenland te lopen. 
Via een grondige selectieprocedure, een gedegen voorbereiding en 
sterke begeleiding voor en tijdens de stage zorgen we voor hoge 
kwaliteit en maximale kennisopname. Deze kennis wordt verankerd 
in de jaarplannen voor de volgende schooljaren, waardoor ook de 
toekomstige jaren ervan profiteren.

Als gastronomische school willen we een kenniscentrum zijn. 
Particulieren, maar vooral bedrijven uit binnen- en buitenland 
kunnen een vraag stellen of een probleem voorleggen. Het is dus 
belangrijk een goed geschoold lerarenkorps te krijgen. Dankzij 
deze stages kunnen we trends uit verschillende landen detecteren 
en opnemen. De kennis hierover kunnen we herverdelen onder de 
leerkrachten en leerlingen van morgen. 

Belangrijk is dat we steeds onze leerling centraal zetten. Dankzij 
de stages, gastdocenten en kennisoverdracht inspireren we zowel 
leerlingen als personeel. We willen ondernemerschap bij leerlingen 
aanscherpen, kennis overbrengen met mogelijkheden om zowel 
lokaal, nationaal als internationaal te kunnen ondernemen, onze 
gastronomische school versterken als kenniscentrum, het korps 
professionaliseren, de nationaliteiten van de leerlingen die zich 
inschrijven in onze school verruimen, de opgedane kennis delen met 
derden en onze kennis voor onze Europese partners in dit project 
ter beschikking stellen.

“ Dankzij de stages, gastdocenten en 
kennisoverdracht inspireren we zowel leerlingen 
als personeel.

Leerlingen die de financiële mogelijkheid niet hebben om in het 
buitenland stage te lopen, kunnen dit dankzij dit programma 
wel. Het zal de leerlingen vormen op vlak van zelfredzaamheid, 
cultuurbewustzijn, leren samenleven, groei naar volwassenheid, 
sociaal- culturele en communicatieve vaardigheden, taal, 
zelfvertrouwen en beroepsfierheid.
 

Compendium 2020 | Beroepsonderwijs en -opleiding



KA102

Woorden-
 lijst

Inhoud

KA116

KA202

Index

010

Practise Vocational Skills Abroad
Sint-Annainstituut, Eeklo
2020-1-BE02-KA102-074459
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Griekenland, Italië, Malta

CONTACTGEGEVENS
Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo
09/377 13 26
info@coltd.be
Lieven Cauwels

PROJECT
Dit project is uitgewerkt voor de leerlingen van Office 
Management & Communicatie (OMC), Marketing & Ondernemen 
(MO) en Grootkeuken. We willen 85 leerlingen de kans geven 
hun beroepsvaardigheden in een Engelstalige, stimulerende en 
realiteitsgetrouwe werkomgeving in te zetten. 

Naargelang de studierichtingen zijn de noden, geplande activiteiten 
en verwachte resultaten verschillend. 

Als toekomstig management assistent lopen de leerlingen OMC 
stage bij de administratieve diensten van moderne Maltese bedrijven. 
De focus ligt op Engelstalige Office-pakketten en andere ICT- en 
mediatoepassingen. De leerlingen van MO komen terecht in de 
diensten ICT, boekhouding of marketing. Aangezien Engels de 
instructie- en communicatietaal is en de leerlingen verblijven in 
een Engelstalig gastgezin, krijgen ze een waar taalbad en vergroot 
de spreekdurf. We verwachten dat ze sterker staan om een 

(internationale) werkplek te zoeken, of dat ze voldoende inzicht krijgen 
in hun mogelijkheden voor een verdere studieloopbaan. 

De begeleidende leerkrachten monitoren de kwaliteit van de 
stage door dagelijks contact met de leerlingen en functionerings- 
en evaluatiegesprekken met de mentoren. Voor hen is deze 
professionaliseringsvorm een manier om in contact te blijven met de 
innovaties in de sector en om een constant veranderingsmanagement 
in hun vakgroep aan te sturen.

Als toekomstige traiteur- of grootkeukenmedewerker kunnen 
de leerlingen hun kennis van basisproducten en kooktechnieken 
verruimen in de Zuiderse keukens van onze partners in Noord-Italië 
en Griekenland. Zij leren hun ‘gewone’ dagschotel of ‘kant- en klare’ 
maaltijd omvormen tot aantrekkelijke, originele en gezonde gerechten 
op basis van korteketenproducten. Het zal hen helpen hun motivatie 
te verhogen, in team te werken en de Engelse spreekdurf te vergroten.
Via stages in sociale organisaties, werkplekleren in voedingsbedrijven 
en workshops in hotelscholen en in een mega-voedingsbeurs mikken 
we op ‘Engelstalig’ topkookteam. 

De begeleidende leerkrachten professionaliseren op dezelfde manier 
als hierboven, maar willen vooral hun studierichting en didactisch 
restaurant sterker op de kaart zetten naast de traditionele 
horecascholen. Mede door deelname aan "The award for innovative 
Vocational Education and Training provider in the EU-framework, 
European Vocational Skills Week" wil de vakwerkgroep zijn 
(internationale) professionaliteit delen. 

“ We geven 85 leerlingen de kans hun 
beroepsvaardigheden in een Engelstalige, 
stimulerende en realiteitsgetrouwe 
werkomgeving in te zetten.
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Towards a better communication at work
Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, Kessel-Lo
2020-1-BE02-KA102-074461
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
Coördinator consortium: België (nl)
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Jozef Pierrestraat 56
3010 Kessel-Lo
016/ 25 22 51
www.hhscholen.be
Melanie Huyghe

PROJECT
In beide schooljaren van dit project voorzien wij een Teaching and 
Training Assignment voor telkens vijf collega's. Zij zullen zich ten 
eerste bekwamen in het lesgeven over en evalueren van mondelinge 
en schriftelijke communicatievaardigheden. Anderzijds zullen zij 
leren over het Nederlandse onderwijs- en stagesysteem, nuttig 
voor de organisatie van hun eigen leerlingenstages.

De deelnemers doorlopen een gestructureerd selectieproces. 
Ze ondertekenen een engagementscontract en worden op hun 
mobiliteit voorbereid door de werkgroep internationalisering. 
De communicatie met Groep Landstede werd opgestart en 
uitgebouwd tijdens een project rond implementatie en evaluatie 
van soft skills.

Deelnemende leerlingen worden met informatieve brieven, 
een infosessie en interne workshops goed voorbereid op hun 
internationale stage-ervaring. De leerling-stagiairs zullen op deze 
dagen niet de normale lessen volgen maar de administratieve kant 
van hun stage voorbereiden, het vervoer plannen, het budget voor 
maaltijden leren beheren...

“ Het consortium beschouwt de internationale 
stage als een unieke kans voor de leerlingen om 
zich op professioneel vlak verder te bekwamen 
en zelfredzaamheid te leren in een internationale 
context.

Het consortium beschouwt de internationale stage als een unieke 
kans voor de leerlingen om zich op professioneel vlak verder te 
bekwamen en zelfredzaamheid te leren in een internationale 
context.

Na afloop zullen de resultaten van het project schoolintern worden 
gedissemineerd op personeelsvergaderingen, in infosessies en 
op het praatcafé voor internationale projecten. Ook buiten de 
school zullen de ervaringen worden gedeeld binnen de Katholieke 
Scholengemeenschap Leuven en met andere Leuvense scholen.
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Talentino Overseas
Buitengewoon Secundair Onderwijs De Karwij, Lokeren
2020-1-BE02-KA102-074468
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Early School Leaving / combating failure in education
Health and wellbeing

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Spanje

CONTACTGEGEVENS
Durmelaan 118
9160 Lokeren
09/ 348 67 86
Sandra Van Hulle

PROJECT
In de Karwij werken we met leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (TBaA), gedrags- en sociaal-emotionele 
problemen (T3) en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS - T9). 
Opleidingsvorm 3 geeft aan dat wij onze leerlingen voorbereiden 
op een tewerkstelling als hulp in het gewone leef- en werkmilieu, 
met de opleidingen Kappersmedewerker, Grootkeukenmedewerker, 
Schilder-Decorateur en Onderhoudsassistent.

Veel van onze leerlingen zijn GOK-leerlingen en/of anderstaligen 
en komen uit een kansarm milieu, een problematische thuissituatie 
en/of verblijven in een leefgroep. We willen met dit project onze 
doelgroep een onverhoopte kans aanbieden, hen laten kennismaken 
met internationalisering en dit verder uitbouwen. 

Met onze laatstejaars Kappersmedewerker willen we vijftien dagen 
op buitenlandse stage naar Malaga. De leerlingen lopen per twee 
stage in kappersketens en volgen er een opleiding. We geloven 

dat we zo hun intenties voor een gekwalificeerde uitstroom naar 
de arbeidsmarkt kracht en geloof kunnen bijzetten. We willen 
hen bewuster laten kennismaken met hun vak. De begeleidende 
leerkrachten staan de leerlingen dagelijks bij en ontdekken samen 
met hen nieuwe technieken. De nieuwe vaardigheden worden 
doorgegeven aan de collega’s en verwerkt in de praktijklessen. 
Deze stage zal voor een extra motivatie zorgen bij onze leerlingen, 
wanneer ze hun binnenlandse stage aanvatten.

We zijn een conflictpositieve school, die sterk inzet op 
expertiseontwikkeling bij leerkrachten om de jongeren te 
ondersteunen in hun groei naar volwassenheid. 
Diezelfde expertise willen we ook bewerkstelligen bij onze 
leerlingen. Deze buitenlandse stage zal hen ongetwijfeld versterken 
om conflicten aan te pakken, te leren luisteren naar elkaar en op 
een respectvolle manier in discussie te gaan, om oplossingsgericht 
te leren denken en zo tot compromissen te komen.

“ We willen de motivatie, leermomenten en 
eigenwaarde van onze leerlingen vergroten door 
deze ‘once in a lifetime’ ervaring.

Door deze stage willen we extra investeren in maatschappelijke 
betrokkenheid, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het geloof in 
eigen kunnen en een bredere kijk op de realiteit.

We willen de motivatie, leermomenten en eigenwaarde van onze 
leerlingen vergroten door deze ‘once in a lifetime’ ervaring, zodat 
ze, net als iedereen, hun rechtmatige plaats in onze maatschappij 
kunnen verwerven.
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Buitenlandse stage 6SETA
Sint-Martinusscholen 118323, Herk-de-stad
2020-1-BE02-KA102-074479
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Teaching and learning of foreign languages
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Spanje

CONTACTGEGEVENS
Sint-Truidersteenweg 18
3540 Herk-de-stad
013/ 35 06 80
www.st-martinus.be
Yves Konings

PROJECT
Men verwacht dat leerlingen zich aanpassen in een sterk 
veranderlijke wereld, een brede kijk hebben, zin hebben in leren en 
het nut inzien van levenslang leren, nood hebben aan contextrijk 
leren en weerbaar en veerkrachtig in hun schoenen staan. 

We geloven dat internationalisering aan deze noden tegemoet kan 
komen.
We kiezen ervoor klein te beginnen: een buitenlandse stage 
voor de leerlingen van het zesde jaar Secretariaat-Talen. Zij 
stromen moeilijk door naar het werkveld of slagen moeilijk in 
een vervolgopleiding. Om de doorstroom naar de arbeidsmarkt 
te verhogen, hen te prikkelen in het (levens)lang leren, theorie 
in praktijk om te zetten, taalbeheersing bij te spijkeren en hun 
vaardigheden aan te scherpen willen we hen een administratieve of 
onthalende stage laten lopen in het buitenland. 

We werken samen met onze partnerschool Institut Cendrassos. 
De zoektocht naar een verblijfplaats, vervoer, bezoek aan 
bezienswaardigheden... blijft in onze handen. Doordat dergelijke 
zaken ook in het curriculum van de studierichting zitten, 
betrekken we de leerlingen hier nauw bij. De leerlingen worden 
voorbereid op de buitenlandse stage door een 'stage survivalkit', 
een stoomcursus EHBO, budgetplanning, budgetbeheer, initiatie 
Spaans en een kennismaking met de Spaanse cultuur. Ook met de 
partnerorganisatie maken ze via Skype vooraf kennis. 

“ Met dit project willen we de leerlingen 
stimuleren om (levens)lang te leren, hun theorie 
om te zetten in praktijk, interesse in talen te 
(her)ontdekken...

Het project heeft betrekking op achttien deelnemers en twee 
begeleiders, gespreid over twee schooljaren. Er is steeds een 
leerkracht aanwezig die mogelijke problemen oplost en de stage 
evalueert.

Met dit project willen we de leerlingen stimuleren om (levens)lang 
te leren, hun theorie om te zetten in praktijk, interesse in talen te 
(her)ontdekken, kennis te maken met de nabijheid en regelgeving 
van de Europese Unie en open te staan voor een job over de 
grenzen heen.

De school ziet dit als een pilootproject en hoopt de volgende jaren 
verdere stappen in internationalisering te kunnen zetten en zo 
een antwoord te bieden op de veranderde verwachtingen van de 
omgeving.
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Fraternisation: Train the trainer – Bringing best practices into practice!
GO! atheneum Zelzate, Zelzate
2020-1-BE02-KA102-074481
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Italië

CONTACTGEGEVENS
Onteigeningsstraat 41b
9060 Zelzate
09/ 345 59 10
www.go-zelzate.be
Filip Bisschop

PROJECT
Met dit Erasmusproject laten we twee leerkrachten een vijfdaagse 
stage lopen in onze verbroederingsgemeente Cesenatico. Daar 
passen we onze leerervaringen uit het project “Fraternisation: 
Schooling in Italy!” zelf toe.

Tijdens deze vijf dagen is het ons opzet de verdere 
professionalisering van leerkrachten te bevorderen. Het Europees 
denken wordt gestimuleerd. Lesgeven in een ander Europees land 
brengt kennis bij over andere onderwijssystemen, technieken, hoe de 
leerkrachten betrokkenheid en leerplezier stimuleren... Door zelf deel 
te nemen aan de lessen, met de ondersteuning van de leerkrachten 
ter plaatse, maken we ons deze technieken eigen. 

Sociale en culturele vaardigheden zullen verder evolueren. Het is 
noodzakelijk om vandaag te kunnen samenwerken met mensen van 
andere etnische, sociale en culturele achtergronden. 

Innovatief werken is een must. De maatschappij staat niet stil 
en mondialisering zorgt ervoor dat lesgeven verder gaat dan ons 
eigen lokaal, onze eigen school, ons eigen land. Taal wordt steeds 
belangrijker. Dit taalbad versterkt de actieve kennis van het Frans 
en Engels en daarmee ook ons communicatievermogen. Tenslotte 
zorgt meertaligheid voor meer eenheid in verscheidenheid. Er worden 
nauwe contacten gelegd tussen scholen in verschillende landen. 
Op deze manier wordt verdere internationalisering bevorderd en 
ontwikkelen we kwaliteitsverbetering op het niveau van onderwijs.

We kozen ervoor om opnieuw samen te werken met onze 
verbroederingsgemeente Cesenatico. De job shadowing was vooral 
een observatie van het lesgebeuren, een kennismaking met het 
Italiaanse onderwijssysteem en een aanwakkering van ons Europees 
gevoel. Nu zullen we de aangeleerde technieken zelf toepassen. 

“ De maatschappij staat niet stil en 
mondialisering zorgt ervoor dat lesgeven verder 
gaat dan ons eigen lokaal, onze eigen school, 
ons eigen land.

Er zijn twee stageperiodes verspreid over twee schooljaren. 
Zo kunnen we na het eerste jaar bespreken in welke mate de 
doelstellingen bereikt werden en waar het project bijgeschaafd kan 
worden. 

Doordat wij sterk inzetten op internationalisering blijven onze 
ervaringen niet beperkt binnen ons lerarenkorps. Het is de bedoeling 
om de ervaringen te delen tijdens personeelsvergaderingen, zodat 
we nog meer collega’s kunnen motiveren. 
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Grenzeloos leergierig
Don Bosco Technisch Instituut, Sint-Denijs-Westrem
2020-1-BE02-KA102-074488
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Creativity and culture
Cooperation between educational institutions and business
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Sint-Denijs-Westrem
09/ 221 31 11
www.donboscosdw.be
Sofie Van Landuyt

PROJECT
Met dit projectvoorstel willen we 32 leerlingen uit de verschillende 
specialisaties bedrijfsstage laten lopen in Frankrijk en als 
gastorganisatie ook Franse leerlingen ontvangen. 

Door stage te lopen in het buitenland krijgen onze leerlingen nieuwe 
inzichten over hun vakgebied en rollen we het werkplekleren uit over 
de grenzen heen. In overleg met de partnerscholen bieden we hen 
naast de stages een programma met bedrijfsbezoeken, sociaal-
culturele activiteiten en sport.

Door leerervaring op de Franse werkvloer krijgt onze vorming 
een Europese dimensie. We maken de leerlingen vertrouwd met 
andere gewoonten, onbekende culturen en diversiteit. Ze krijgen 
een ruimere blik op de wereld en maken zich Europese waarden als 
tolerantie, gelijkheid, solidariteit eigen. 

Bovendien stimuleert de nieuwe context hen om 
probleemoplossend te denken en te handelen en zo hun creatief 
vermogen te ontwikkelen. Dit gebeurt op de werkvloer, maar ook 
tijdens de momenten daarnaast. Ze groeien in zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. 

Dit project is een stimulans tot persoonlijke ontwikkeling en 
professioneel ondernemerschap, met een open blik op Europa. 
Omdat taalvaardigheid van essentieel belang is, wordt hier 
maximaal op in gezet. Onze leerlingen zullen zich bewust worden 
van hun taalvaardigheid en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
Tijdens dit verblijf in een niet-vertrouwde omgeving zal de ervaring 
ook versterken dat leren zich niet beperkt tot het klaslokaal. 

“ Dit project is een stimulans tot persoonlijke 
ontwikkeling en professioneel ondernemerschap, 
met een open blik op Europa.

Dit project wordt in verschillende algemene en technische 
vakken intensief voorbereid. De terugkerende leerlingen worden 
ambassadeurs van internationalisering op onze school. Er werd een 
International Office opgericht: een gemotiveerd, groeiend team 
neemt de voorbereiding van internationale projecten op zich en 
staat tijdens de mobiliteiten stand-by. Bovendien verstevigt het de 
betrokkenheid van heel onze organisatie. 
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Erasmus Duaal 3
Connectief vzw, Brussels
2020-1-BE02-KA102-074489
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
International cooperation, international relations, development 
cooperation
Disabilities - special needs
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd 
Koninkrijk, Estland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, IJsland

CONTACTGEGEVENS
Keizerslaan 11
1000 Brussels
02/ 506 17 67
www.connectief.be
Ben Bruyndonckx

PROJECT
Gesterkt door succesvolle transnationale projecten uit het verleden 
zijn SYNTRA Vlaanderen en haar partners binnen het Vlaams 
veld van Duaal Leren ervan overtuigd dat internationalisering 
helpt om de kwaliteitsvolle uitbouw van het Duaal Leren mee te 
ondersteunen.
We willen leren uit de succesverhalen (en fouten) in andere 
EU-lidstaten. Wat in Vlaanderen innovatief is, bestaat misschien 
al in het buitenland, en transnationale projecten laten ons toe om 
vernieuwende processen, methodes en producten te modeleren 
naar en te implementeren in het Vlaamse werkveld. Er is dus nood 
om uitwisseling en kennisdeling op te zetten tussen het consortium 
en internationale partners, zowel op niveau van de actoren binnen 
de onderwijscomponent, als binnen de werkplekcomponent. 

Omgekeerd hopen we ook Vlaamse good practices over te dragen 
naar het buitenland.

Het project bouwt voort op zeer gelijkaardige projecten uit het 
nabije verleden en het heden: ErasDu3 moet immers ErasDu2 
versterken, omdat er anders te weinig beurzen beschikbaar zouden 
zijn om aan de sterk gestegen vraag te voldoen. 
 
Het consortium zendt zo’n tweehonderd leerlingen, ook uit 
BUSO-duale trajecten, voor een korte stage naar buitenlandse 
ondernemingen. Daar zullen ze beroepstechnische en generieke 
arbeidscompetenties aanleren, een socio-cultureel programma 
volgen en hun taalvaardigheden ontwikkelen. Tenslotte wordt er van 
de deelnemers verwacht dat zij een ambassadeursrol opnemen en 
het belang van de internationale dimensie mee helpen verspreiden 
en promoten.

We willen de aantrekkelijkheid van Duaal Leren rechtstreeks 
verhogen door duaal lerenden de kans te geven hun 
beroepstechnische en persoonlijke competenties te versterken 
met een internationale werkervaring - en zo ook hun 
arbeidsmarktkansen te verhogen.

“ We willen de aantrekkelijkheid van Duaal 
Leren rechtstreeks verhogen door duaal lerenden 
de kans te geven hun beroepstechnische en 
persoonlijke competenties te versterken met een 
internationale werkervaring.
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Atelier Boetiek gaat gluren bij de buren
Kouter Kortrijk BuSo, Kortrijk
2020-1-BE02-KA102-074499
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Creativity and culture

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Beekstraat 113b
8500 Kortrijk
056/ 23 07 80
www.kouterkortrijk.be
Kelly Roobroeck

PROJECT
We stelden dit dossier samen vanuit onze bekommernis om onze 
kwetsbare leerlingen volop kansen te geven in onze maatschappij. 
Veel van hen hebben niet de kansen en middelen om in het 
buitenland stage te volgen. We vinden het dan ook een bijzonder 
positief initiatief vanuit Erasmus+ om ook het Buitengewoon 
Onderwijs deze kans te bieden. 

We zetten in op het upgraden van de opleiding Winkelhulp en het 
aspect internationalisering. Wet willen bij onze leerlingen een aantal 
vaardigheden bevestigen en versterken. Hierbij denken we onder 
meer aan: vakkennis, commercieel inzicht, organisatievermogen, 
financiële basiskennis, doelgericht werken, taalvaardigheid, 
verantwoordelijkheidszin en doorzettingsvermogen. 

“ We willen veranderingen voor zijn en zijn er 
van overtuigd dat deze buitenlandse stage van 
Erasmus+ daarvoor een optimale strategie is.

In een alsmaar sneller veranderende wereld is het onze plicht en 
verantwoordelijkheid om onze leerlingen onder te dompelen in de 
wereld van de retail. We willen veranderingen voor zijn en zijn er van 
overtuigd dat deze buitenlandse stage van Erasmus+ daarvoor een 
optimale strategie is. 

Alle geledingen van onze school zijn nu al op de één of andere 
manier betrokken en bereid om dit verder uit te dragen. Het 
leerkrachtenteam zal ongetwijfeld de opgedane ervaringen op 
het vlak van basiskennis, vakkennis, praktische vaardigheden en 
people management kunnen identificeren. Het multiplicatoreffect 
zal hieraan ongetwijfeld bijdragen. 

We hopen dan ook dat dit dossier terug een lange en vruchtbare 
samenwerking met Erasmus+ mag zijn.
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VTI Lier project buitenlandse stages tweede ronde
Vrij Technisch Instituut Lier, Lier
2020-1-BE02-KA102-074510
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
N.v.t.

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Kruisbogenhofstraat 7
2500 Lier
03/ 480 01 62
www.vtilier.be
Guy Van Laer

PROJECT
Met dit project willen we onze leerlingen hun opleiding laten 
verbreden met een stage in het buitenland. Ze leren nieuwe 
technieken, oplossingen en procedures in hun vakgebied kennen en 
nieuwe ICT-toepassingen gebruiken. Zo ervaren ze hoe verschillend 
en verrassend gelijkaardig het werk in het buitenland is. Ze zien hoe 
taal en cultuur het samenwerken beïnvloeden en herkennen zichzelf 
in de ander als Europees burger. Ze zullen zich een stuk zelfzekerder 
voelen. In de confrontatie met een totaal andere bedrijfscultuur 
reflecteren ze over hun persoonlijke vaardigheden en attitudes. 
Deze internationale stages vergroten hun motivatie.

Met dit project willen we onze technische opleidingen 
Elektromechanica, Hout, Lassen, Elektrische Installatietechnieken 
en Mechanische Vormgevingstechnieken verbreden. De komende 
twee jaar ontdekken telkens vijftien leerlingen en vier leraren 
andere procedures en technische oplossingen. Ze leren omgaan 
met culturele verschillen, durven communiceren in het Frans en/of 
Engels, scherpen hun ICT– vaardigheden en sociale competenties 

aan. Dit zal hun motivatie en kansen op tewerkstelling verhogen, 
vooral bij de leerlingen met een leerstoornis of uit een kansarm 
milieu. 

Onze leraren worden door de contacten met een Europese 
partnerschool en job shadowing geconfronteerd met een andere 
visie op arbeid, onderwijs, procedures en cultuur en versterken 
hierdoor hun vaardigheid als lesgever.

Na het informeren van de leerlingen volgt een intensief 
voorbereidingstraject met ouderavonden, een selectieprocedure en 
extra lessen. De hoofdactiviteit bestaat uit een stage in een bedrijf, 
maar er is ook een bezoek aan de partnerschool, activiteiten met 
huisgenoten en een cultureel programma.

“ De stage biedt onze leerlingen meer kansen 
op de arbeidsmarkt, onder andere door de 
Europass Mobility. 

De leraren leggen contacten met stagebedrijven en de gastschool, 
begeleiden de leerlingen naar een stageplaats, leggen contacten 
met de gastschool, bezoeken de leerlingen, doen aan job 
shadowing en nemen deel aan de geplande culturele activiteiten.

De stage biedt onze leerlingen meer kansen op de arbeidsmarkt, 
onder andere door de Europass Mobility. Het verhoogt hun 
motivatie en countert demotivatie en drop out. De school 
onderwerpt haar eigen werking en opleiding aan een kritische blik. 
De bevindingen worden gedeeld met zusterscholen en ons netwerk 
in de lokale industrie.
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International Atlas Movers Vocational Educated Trainee
Atlas College Genk 6, Genk
2020-1-BE02-KA102-074516
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Early School Leaving / combating failure in education
ICT - new technologies - digital competences

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Finland, Zweden, Spanje, Noorwegen

CONTACTGEGEVENS
Collegelaan 19
3600 Genk
089/33 36 00
www.atlascollege.be
Jan Thijs

PROJECT
Leerlingen van het zevende jaar Bijzonder Transport krijgen de kans 
om in een Fins transportbedrijf het beroep van chauffeur uit te diepen. 
Het verbeteren van hun rijvaardigheden in winterse omstandigheden 
gedurende een (mee)rijstage is een onmiskenbare troef. Er wordt 
verwacht dat ze de wetgeving rond transport toepassen, hun reisroute 
berekenen en plannen, vergelijkingen maken tussen de verschillende 
soorten transport, conclusies trekken en persoonlijke ervaringen 
schriftelijk en mondeling delen. 

Leerlingen van het zevende jaar Industriële Elektriciteit, Fotolassen, 
Koelinstallaties en Industriële Houtbewerking krijgen de kans om in het 
buitenland hun beroep uit te diepen. De lassers en de koeltechniekers 
trekken naar Spanje, de elektriciens naar Finland en de houtbewerkers 
naar Zweden.
 
Leerlingen van het zevende jaar Computergestuurde Werktuigmachines 
werken samen met leerlingen in Noorwegen. In een voorbereidingstraject 
wordt een product getekend dat tijdens de mobiliteit wordt 

gefabriceerd. Leerkrachten coachen dit project en wisselen duurzame 
innovatieve onderwijspraktijken uit. Van de leerlingen wordt verwacht 
dat ze de kenmerken van het concept begrijpen en samen de uitvoering 
mogelijk maken.

Leerlingen van het zesde jaar Elektrische Installatietechnieken werken 
samen met leerlingen van de specialisatie Automatisering in Finland. 
Ze ontwikkelen samen een innovatief industrieel meet- en regelproces. 
In een voorbereidingstraject wordt het elektrisch dossier getekend om 
tijdens de mobiliteit uit te voeren. 

Dit project biedt hulp aan onze leerlingen bij het verwerven van 
competenties ter verbetering van hun persoonlijke ontwikkeling en 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het verbetert hun leerprestaties, 
verhoogt de zin voor initiatief en ondernemerschap, verhoogt hun 
zelfredzaamheid en gevoel van eigenwaarde, verbetert de kennis van 
vreemde talen en vergroot het besef en begrip van andere culturen en 
landen.

Voor de betrokken leerkrachten verwachten we verbeterde 
competenties en kennis van vreemde talen, ruimer begrip van praktijken, 
beleidsvormen en stelsels op het gebied van onderwijs, verbeterde 
kwaliteit van hun werk, beter begrip van de onderlinge verbanden tussen 
formeel en niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding en de arbeidsmarkt, 
meer steun voor en bevordering van mobiliteitsactiviteiten en sterkere 
motivatie en meer tevredenheid in hun dagelijks werk.
Leerlingen die deelnemen worden projectmatig, o.a. via eTwinning, 
voorbereid. Alle leerlingen die deze buitenlandse stage succesvol 
doorlopen, ontvangen een Europass-mobiliteitscertificaat.

“ Alle leerlingen die deze buitenlandse stage 
succesvol doorlopen, ontvangen een Europass-
mobiliteitscertificaat.
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Nieuwe ervaringen aan de horizon!
Technisch Instituut Sint-Lucas, Menen
2020-1-BE02-KA102-074517
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
International cooperation, international relations, development 
cooperation

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Tsjechië

CONTACTGEGEVENS
Oude Leielaan 15
8930 Menen
056/ 51 12 63
www.vtimenen.be
Frederik Wylin

PROJECT
We willen studenten uit praktisch-technische richtingen kennis 
laten maken met de nieuwste technologieën in internationale 
Tsjechische bedrijven. Daarmee hopen we de aantrekkelijkheid van 
de opleiding te verhogen. De beperkte interesse in de vakgebieden 
mechanica en elektriciteit wordt een probleem voor bedrijven. 
Vacatures invullen wordt steeds moeilijker.
Het tweede doel is de kennis van studenten en leerkrachten 
versterken. Deze ervaring zorgt voor een enorme boost op vlak van 
technische kennis en toepassingen. De leerlingen versterken hun 
professionele competentie en communicatievaardigheden en leren 
samenwerken met mensen uit een andere cultuur.

“ Als we een nieuwe positieve dynamiek 
creëren, kunnen we in de toekomst de interesse 
in praktisch-technische studierichtingen doen 
stijgen.

We bieden vier tot acht leerlingen met een elektrisch profiel en vier 
tot acht leerlingen met een mechanisch profiel een stageplaats 
aan. Na een selectieprocedure verdelen we de studenten 
volgens hun interesses en in functie van de stagedoelstellingen. 
Voor de studenten uit het studiegebied elektriciteit hebben we 
stagebedrijven gespecialiseerd in automatie voor gebouwen, 
industriële verlichting en draadloze toepassingen. Voor de 
mechanicastudenten hebben we stagebedrijven die onderdelen 
en afgewerkte producten maken. Daarnaast voeren ze taken uit in 
verband met preventief en curatief onderhoud aan de mechanische 
onderdelen van de machines.

We hopen dat de studenten een onvergetelijke ervaring meemaken. 
Naast het technisch aspect versterken we ook hun psychosociale 
ontwikkeling en heel wat persoonlijke competenties.

Op lange termijn hopen we dat het project een meerwaarde 
betekent voor leerlingen die kiezen voor praktisch-technische 
richtingen. Als we een nieuwe positieve dynamiek creëren, kunnen 
we in de toekomst de interesse in deze studierichtingen doen 
stijgen.
De projectresultaten worden via verschillende kanalen bekend 
gemaakt aan het grote publiek.
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care with impact
GO! Atheneum Eureka, Torhout
2020-1-BE02-KA102-074528
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Health and wellbeing
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
Coördinator: België (nl)  
Andere partner(s): Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 110
8820 Torhout
050/ 21 33 21
www.secundair.go-eureka.be
Annelies Eeckeloo 

PROJECT
Ons project beoogt een veertiendaagse stage in Londen voor 
zestig leerlingen BSO, richting Ouderenzorg en Kinderzorg. 

We kozen voor het Verenigd Koninkrijk om de leerlingen in een 
vreemde taal kennis te laten maken met de sterk verankerde 
zorgverlening. De keuze voor Londen als wereldstad leert de 
leerlingen omgaan met een grote diversiteit in cultuur en religie. Ze 
werken als volwaardige werkkracht elke dag mee aan de verzorging 
en begeleiding van kinderen of hulpbehoevende ouderen. 

Met ons mobiliteitsproject willen we leerlingen stimuleren vakkennis 
te verwerven in het buitenland, de kans geven praktische ervaring 
op te doen in een gelijkaardige organisatie, hen een bredere, meer 
objectieve kijk geven op hun toekomstig beroep en de wereld van 
vandaag, hun verworven competenties nog beter leren beheersen 
en verfijnen en een extra impuls geven naar volwassenheid, 
zelfstandigheid, actief burgerschap en een open blik op de wereld. 

De betrokken leerkrachten en stagebegeleiders laten we expertise 
opdoen om extra teugels in handen te krijgen om innovatief 
onderwijs mee gestalte te geven, geïntegreerde lesmethodieken te 
leren hanteren en vakoverschrijdend te leren werken. 

Op termijn willen we structureel een internationaal aspect aan de 
schoolvisie toevoegen, internationalisering ook naar andere scholen 
binnen de scholengroep uitdragen en de visie van de overheid om 
beroepsonderwijs verder op te waarderen mee ondersteunen. 

We willen actief bijdragen aan de uitstraling van het 
beroepsonderwijs omdat we geloven in de kwaliteiten en talenten 
van onze leerlingen en omdat we dagelijks merken dat we een 
belangrijke rol spelen om hen te laten geloven in zichzelf.

“ We willen actief bijdragen aan de uitstraling 
van het beroepsonderwijs omdat we geloven in 
de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen.
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Vesalius Stages UTV 2020-2021
GO! technisch atheneum Vesaliusinstituut Oostende, Oostende
2020-1-BE02-KA102-074530
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Leffingestraat 1
8400 Oostende
059/ 70 68 70
www.vesaliusinstituut.be
Andy Boydens

PROJECT
Elk jaar gaan leerlingen van de opleiding Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg acht weken op internationale stage in 
Zuidwester, Middelharnis. Dit biedt hun de kans te leren omgaan 
met mensen met diverse handicaps. De stageplaatsen in eigen 
land zijn vaak gericht op één bepaalde doelgroep en werkvorm. In 
Zuidwester wordt het personeel ingezet voor zowel dagbesteding 
als wonen. De leerlingen kunnen er de cliënt in zijn totaliteit leren 
kennen en ondersteunen. Voor deze twee levensdomeinen zijn 
grotendeels andere vaardigheden en kennis vereist, deze situatie is 
in België zeldzaam.

Door het luik 'wonen' komen de leerlingen nog sterker in contact 
met alle facetten van verzorging. Aangezien ook in België meer 
en meer de nadruk komt te liggen op de dubbele vergrijzing, is 
deze stage een enorme verrijking. Ze krijgen de kans om nieuwe 
technieken en benaderingen in de zorgverlening te leren. In 
vergelijking met België zien wij ook dat Zuidwester werkt met een 
nieuwe, steeds groter wordende doelgroep: personen met ernstige 
gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. 

De stage is het hoofdluik van ons project, maar we hechten 
ook belang aan het culturele aspect van de Nederlandse 
samenleving en het verspreiden van onze ervaringen. We verruimen 
het wereldbeeld van de leerlingen en versterken hun sociale 
vaardigheden en interesse voor andere culturen. Vaak zet de 
opgedane ervaring aan tot verdere exploratie van zichzelf en de 
wereld. Laat dit nu net een attitude zijn waar deze participanten 
zonder dit programma veel moeilijker of niet toe komen. 

“ Vaak zet de opgedane ervaring aan tot 
verdere exploratie van zichzelf en de wereld. 
Laat dit nu net een attitude zijn waar deze 
participanten zonder dit programma veel 
moeilijker of niet toe komen.

Albeda College is een opleidingscentrum met veel aandacht voor 
het individu en een centrum voor leren, leven en uitwisselen van 
kennis en ervaringen, met een sterke regionale verbondenheid. 
Net als wij bereiden zij jongeren en volwassen voor om hun plaats 
te vinden in de samenleving en de arbeidsmarkt. Het wezenlijke 
verschil in Nederland zit hem in de distributie van geneesmiddelen: 
fragmentatie, automatische labeling, procedure dokter - 
voorschrift – apotheker. Die automatisering is een opkomende 
trend in België. Door ze van het Nederlandse werkveld te laten 
proeven kunnen de leerlingen vaardigheden verwerven die een 
meerwaarde zijn voor hun latere carrière.
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Campus Redingenhof ontmoet Europa
GO! atheneum Leuven, Leuven
2020-1-BE02-KA102-074535
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Teaching and learning of foreign languages
Creativity and culture

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Portugal, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Finland

CONTACTGEGEVENS
Redingenstraat 90
3000 Leuven
016/ 31 97 10
www.karedingenhof.be
Diane Lemmens

PROJECT
Onze school biedt de leerlingen van Kantoor, Toerisme en 
Kinderzorg de unieke kans om een stage te volgen in het 
buitenland. Ze zullen heel wat competenties verwerven op het 
gebied van taalvaardigheid, flexibiliteit, openheid voor verschillende 
culturen en nieuwe werk- en leefsituaties. Ook op persoonlijk 
vlak zullen ze enorm groeien, waardoor ze zelfverzekerder en 
zelfstandiger in het leven en hun job staan.
De stagebegeleiders worden geconfronteerd met andere visies en 
nieuwe werkmethodes. Zij krijgen net zoals de leerlingen een taal-, 
onderwijs-, leer- en cultuurbad. 

Per schooljaar kunnen vijf laatstejaars Toerisme in Portugal 
stage lopen. De leerlingen leren zo de specifieke administratieve 
procedures kennen. Zij die in een hotel werken staan voornamelijk 
in voor het gastenonthaal, de leerlingen in een hostel draaien mee 
in alle diensten. 

Door per schooljaar vijf leerlingen van 7 Kantooradministratie 
en Gegevensbeheer naar Londen te sturen, willen we hen 
onderdompelen in een multiculturele metropool. De stage en het 
verblijf in een gastgezin versterken de sociale en culturele ervaring. 
Deze stage verhoogt hun doorstroom naar de arbeidsmarkt, 
prikkelt het levenslang leren, zet theorie in praktijk om, spijkert 
taalbeheersing bij en scherpt hun vaardigheden aan. 

“ Deze stage verhoogt de doorstroom van onze 
leerlingen naar de arbeidsmarkt, prikkelt het 
levenslang leren, zet theorie in praktijk om.

We willen ook de tien leerlingen van het specialisatiejaar 
Kinderzorg de kans geven om buitenlandse ervaring op te doen. 
Het eerste jaar gaan ze naar Finland en het tweede jaar naar 
IJsland, om er twee weken praktijkervaring op te doen in een 
kleuterklas. Vooral taal, gezondheid, natuur en het buitenleven 
staan in Scandinavische landen centraal. De leerlingen 
werken als volwaardige werkkracht mee. In samenspraak met 
de stagementoren organiseren ze activiteiten in verbale en 
non-verbale communicatie. Deze aanpak vergroot het exploreren 
van innovatieve spelvormen.

Leerlingen en leerkrachten delen hun ervaringen in presentaties,  
op Facebook en op de schoolwebsite. 

Het mobiliteitsproject heeft een grote impact op de persoonlijke 
ontwikkeling en beroepscompetenties van leerlingen en 
leerkrachten. Ze kijken met andere ogen naar Europa en zijn meer 
overtuigd van de voordelen van een Europese samenwerking. 
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On The Road Again
Sint-Lambertusinstituut, Heist-op-den-Berg
2020-1-BE02-KA102-074539
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Italië, Ierland, Duitsland, Republiek Noord-
Macedonië, Denemarken

CONTACTGEGEVENS
Kerkplein 14
2220 Heist-op-den-Berg
015/ 24 12 42
www.sintlambertus.be
Sigrid Wouters

PROJECT
Als school voor nijverheid en techniek voor de toekomst willen we 
voortdurend onze grenzen verleggen. We willen onze leerlingen 
optimale kansen bieden om zich te ontplooien in een internationale 
omgeving en zelf hun 'dromen' over innovatief denken waar te 
maken. We zijn voorstander van het duaal leren, werkplekleren en 
snuffelstages. 

In dit project staan drie grote thema’s centraal. 
Tijdens de afgelopen projecten vulden we het STEM-verhaal 
concreet in en richtten we twee lokalen in volgens de noden en 
behoeften van de vakleerkrachten en leerlingen. Hierbij deden 
we een beroep op de expertise van stagebedrijven, die het 
belangrijk vinden dat onze leerlingen goed voorbereid worden 
op het beroepsleven. Nieuw aangeleerde technieken zullen mee 

aangewend worden bij infrastructurele aanpassingen (STEM-
ateliers) met het oog op verdere optimalisering en modernisering. 

Sinds vorig schooljaar zijn onze BSO-leerlingen actief betrokken 
bij de buitenlandse stage. Die extra praktijkervaring zorgde voor 
positieve feedback van de stagebedrijven, daarom willen we hier 
in de komende projecten ten volle op inzetten. We willen hen in 
een internationale context toekomstgerichte en energiezuinige 
inzichten geven. 

Als derde en laatste luik zetten we volop in op 
studierichtingoverschrijdend werken: vier studierichtingen 
lopen tegelijk stage.  Zij zullen - elk in hun eigen vakgebied - 
ingeschakeld worden in het productieproces. Aan het einde van de 
stage is een bus volledig afgewerkt en klaar om buitengereden te 
worden.  

“ De jongeren van nu spelen een cruciale rol en 
we zullen hun know-how nodig hebben.

Onze leerlingen leren in deze stage andere technieken en methodes 
aan en maken kennis met een andere (bedrijfs)cultuur. Dit zal zeker 
hun blik verruimen en zal hen in staat stellen om anders naar de 
werkelijkheid te kijken. Ze zullen ook hun eigen visie of mening in 
vraag moeten durven stellen. 
In de toekomst zullen we ongetwijfeld geconfronteerd worden met 
heel wat ecologische problemen. De jongeren van nu spelen een 
cruciale rol en we zullen hun know-how nodig hebben. De kennis en 
vaardigheden die zij opdoen, zijn van levensbelang voor de verdere 
uitbouw van een leefbaar en groener universum.
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Growing Talent Abroad
PRIZMA, Izegem
2020-1-BE02-KA102-074549
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education
Recognition (non-formal and informal learning/credits)

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Frankrijk, Nederland, Ierland

CONTACTGEGEVENS
Burgemeester Vandenbogaerdenlaan 53 
8870 Izegem
051/ 33 79 10
cidp.prizma.be
Barbara Spillebeen 

PROJECT
Met dit project willen we verdere stappen zetten in het organiseren 
van buitenlandse stages voor de beroepsopleidingen. We willen hen 
in de eerste plaats motiveren en hun zelfwaarde opkrikken. 

Heel vaak hebben leerlingen uit beroepsrichtingen te maken met 
een (onterecht) minderwaardig gevoel. Uit cijfers blijkt ook dat 
meer dan de helft van de leerlingen in de beroepsrichtingen een 
leerachterstand heeft, vaker beursstudent, GOK-leerling of leerling 
met betalingsmoeilijkheden is. Daardoor vallen ze vaak uit de boot 
voor projecten. Door dit project hopen we hen positief te kunnen 
benaderen en meer in zichzelf te doen geloven.

Een dergelijke stage moedigt leerlingen aan om kennis te maken 
met andere gewoontes, technieken en knowhow. Leerlingen van 
het laatste jaar hebben al heel wat technische bagage, maar veel 
buitenlandse ervaring of zelfs korte verblijven in een professionele 
omgeving hebben ze nog niet. 

“ We willen de leerlingen meer hun eigen 
leertraject en -proces in handen laten nemen, 
hun beroepscompetenties aanscherpen 
en ze een duwtje in de rug geven richting 
arbeidsmarkt.

Een projectteam van leerkrachten en begeleiders gaat samen 
met de leerlingen aan de slag en zoekt in samenspraak met onze 
partners een goede stageplaats. Onze partner in Nederland is de 
eerste stap voor leerlingen die niet zo taalsterk zijn, maar wel een 
inhoudelijke uitdaging aankunnen. Voor de taalsterkere leerlingen 
gaan we naar Ierland en voor de leerlingen die echt een uitdaging 
zoeken, hebben we stageplaatsen in Frankrijk.

We halen ook stageverantwoordelijken en leerkrachten van bij onze 
partners naar onze school om hen kennis te laten maken met onze 
leerlingen en hen te helpen voorbereiden. 

We willen de leerlingen meer hun eigen leertraject en -proces in 
handen laten nemen, hun beroepscompetenties aanscherpen en ze 
een duwtje in de rug geven richting arbeidsmarkt. 
Op lange termijn hopen we met dit project onze opleiding in de 
kijker te zetten en jongeren te overtuigen en extra te motiveren. 
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Zelfstandige, veerkrachtige verpleegkundigen over de grenzen heen
Sint Norbertusinstituut 1, Duffel
2020-1-BE02-KA102-074553
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Finland, Roemenië

CONTACTGEGEVENS
Stationsstraat 6
2570 Duffel
015/ 68 68 00
www.verpleegkunde-duffel.be
An Maes 

PROJECT
Dit project stuurt studenten van de HBO5-opleiding Verpleegkunde 
op buitenlandse stage in Roemenië en Finland. Ze doorlopen een 
stage van drie of zes weken in een buitenlands woonzorgcentrum 
of ziekenhuis. 

De selectie van de studenten gebeurt aan de hand van een 
infomoment en gesprek. De geselecteerde studenten beginnen aan 
een duidelijk uitgestippeld internationaliseringstraject. Wanneer ze 
op stage zijn, houden ze regelmatig contact via Smartschool, email 
en videochat. Tijdens hun stage mogen ze ook hun ervaringen delen 
via sociale netwerken. Na terugkeer geven ze een presentatie over 
hun ervaring. 

 

Met dit project hopen we volgende doelstellingen te bereiken.

Aan de studenten bieden we de kans om de nodige zelfstandigheid 
te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden aan te scherpen. 
Het geeft ze de mogelijkheid om buiten hun gekende habitat 
persoonlijke competenties te ontwikkelen in functie van veerkracht 
en flexibiliteit. Door de internationale kijk op zorg, dragen we bij 
tot het verruimen van hun blik op de wereld. Als toekomstige 
zorgdrager leren zij hierdoor om vandaag hun medestudenten te 
begrijpen en morgen hun zorgvragers beter te begeleiden en te 
ondersteunen. 

We willen ook dat onze studenten zelf aan de slag gaan met de 
aangeleerde competenties in een andere setting.  

Voor de docenten zijn wij al enkele jaren bezig met het verwerven 
van kennis over de krachtige leeromgeving. Binnen Europa gaan 
we op zoek naar nieuwe inzichten en didactische vaardigheden 
waardoor we kunnen blijven groeien in het bieden van een 
inclusieve krachtige leeromgeving die voldoet aan ieders noden.  

“ Door zowel studenten als docenten naar het 
buitenland te sturen, streven we naar een hogere 
professionaliseringsgraad.

Wanneer we zelfstandige, kritische verpleegkundigen willen 
opleiden, moet ook de volledige onderwijsinstelling evolueren 
naar een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving. Door zowel 
studenten als docenten naar het buitenland te sturen, streven we 
naar een hogere professionaliseringsgraad. 
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Internationale stages voor de opleidingen Toerisme  
en Internationaal Transport
GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, Antwerpen
2020-1-BE02-KA102-074562
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
EU Citizenship, EU awareness and Democracy

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Spanje, Nederland

CONTACTGEGEVENS
Franklin Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen
03/ 232 70 99
www.atheneumantwerpen.be
Tarik van Trigt

PROJECT
Het internationale aspect is inherent aan de richtingen 
International Transport & Logistics en Toerisme. De samenleving 
is zo geglobaliseerd dat het bijna onmogelijk is om ergens aan de 
slag te gaan waar er geen Europese of internationale dimensie 
aanwezig is. 

Tien leerlingen Toerisme krijgen de kans om in een hotel of op een 
vakantiepark in Frankrijk en buurlanden belangrijke competenties 
te verwerven m.b.t front office, dienstverlening en touroperating. 
Ze werken zes tot acht weken in een team als front-office 
medewerker, aan het onthaal van gasten, informatieverstrekking, 
verkoop van diensten en producten, klachtenbehandeling en leren 
werken met toeristische boekings- en reservatiesystemen. De 
stagebegeleiders blijven niet permanent op de bestemming: ze 
reizen enkel af voor een tussentijdse en eindevaluatie. 

We willen onze leerlingen goed voorbereiden op deze buitenlandse 
stage en trachten ze dan ook zoveel mogelijk professionele 
vaardigheden aan te leren tijdens de lessen. Zo worden er 
teambuildingactiviteiten, gidsbeurten en EHBO- opleiding 
georganiseerd. De leerlingen van het 6de jaar Toerisme organiseren 
zelf de buitenlandse studiereis naar Berlijn of Barcelona. In de 
toekomst willen we hen ook vertrouwd maken met andere vormen 
van reizen zoals het cruisetoerisme.

Met onze Spaanse partnerschool CESF willen we een langdurige 
samenwerking opbouwen. Tien leerlingen uit de opleiding 7 ITL 
krijgen vijf weken lang een stageplaats bij een bedrijf uit de 
sector, in de haven van Barcelona. CESF helpt ons met praktische 
organisatie zoals huisvesting en organiseert job shadowing voor 
onze leerkrachten. 

De doelstellingen van ons project voor de school zijn: een breed 
Europees netwerk creëren; meer kansen geven aan leerlingen 
en leerkrachten; competenties en vaardigheden versterken op 
internationaal vlak; lesgevers een professionele internationale 
ontwikkeling bieden; talenkennis versterken; een beter cultureel 
begrip creëren en het Europees burgerschapsgevoel stimuleren en 
een grotere synergie creëren tussen het onderwijs, de arbeidssector 
en ondernemerschap.

“ De samenleving is zo geglobaliseerd dat het 
bijna onmogelijk is om ergens aan de slag te 
gaan waar er geen Europese of internationale 
dimensie aanwezig is.
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Go!Next hotelschool Hasselt Internationale stages voor Toerisme,  
Hospitality en Hotel
GO! Next Hotelschool, Hasselt
2020-1-BE02-KA102-074563
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Spanje, Ierland

CONTACTGEGEVENS
Elfde Liniestraat 22
3500 Hasselt
011/ 30 77 30
www.hotelschoolhasselt.be
Ingrid Moriah Swinnen

PROJECT
Ons project focust zich op de inrichting van een buitenlandse 
stage voor de leerlingen van het zevende Se-n-Se jaar Toerisme en 
Recreatie en de zesde jaren TSO Hospitality, Hotel en Toerisme. 

“ Voor de school is dit project een mogelijkheid 
om het curriculum van de opleidingen te 
optimaliseren.

Voor Toerisme en Recreatie behoren de stageplaatsen tot de 
internationale hotelketen Palladium Hotel Group. Onze stages 
vinden plaats in Ibiza omwille van de goed opgebouwde contacten 
met het plaatselijk management. 

Voor Hospitality, Hotel en Toerisme kiezen wij voor een stage in 
internationale toeristische bedrijven, hotels en restaurants in 
Dublin.
 
Tijdens de stage Toerisme en Recreatie worden de leerlingen 
ingeschakeld in de dag- en avondanimatie en worden ze betrokken 
bij het onderhouden van de gastenrelaties. Hieruit resulteert een 
grotere zelfstandigheid en zelfzekerheid. Aangezien de hotelgasten 
en het personeel afkomstig zijn uit diverse Europese regio's is 
talenkennis een voorwaarde voor het welslagen van de stage. 

Tijdens de stage Hospitality en Toerisme worden de leerlingen 
ingeschakeld aan de receptie en in de dienstverlenende afdelingen 
van toeristische bedrijven en hotels. Ze spitsen zich toe op het 
mee organiseren en begeleiden van MICE activiteiten (Meetings, 
Incentives, Congres, Events) en reserveren en verkopen van 
toeristische evenementen. 

Tijdens de stage Hotel worden de leerlingen ingeschakeld in de 
Food- en Beverage afdeling van hotels en restaurants om zo in een 
internationaal kader te leren werken en de internationale keuken te 
leren kennen. 

Dit project past perfect in de internationaliseringsvisie van 
de school, waarbij we inzetten op Europese projecten die een 
duidelijke meerwaarde genereren voor de opleiding. De verworven 
kennis en vaardigheden en de grensverleggende mogelijkheden 
zullen de visie op de toekomstige arbeidsmarkt verbreden en de 
poorten naar tewerkstelling in buitenlandse bedrijven openen.
Voor de school is dit project een mogelijkheid om het curriculum 
van de opleiding te optimaliseren.
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Job-shadow in Early childhood 
Because the only source of knowledge is experience (Albert Einstein)

Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk, Opwijk
2020-1-BE02-KA102-074575
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Pedagogy and didactics
Early childhood education and care

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Finland, IJsland, Malta

CONTACTGEGEVENS
Karenveldstraat 23
1745 Opwijk
052/ 35 71 22
www.vko.be
Tinne Sarens

PROJECT
Met het Jeb-project willen de studierichting Health and Care 
opwaarderen. Onze leerlingen brengen een derde van hun studietijd 
op de werkvloer door, dus de stageplaatsen vormen een belangrijk 
onderdeel van het verhaal. We voeren in Finland, IJsland en Malta 
gerichte observaties uit. 

De observaties zouden gaan over de eerste twee pijlers: 
welbevinden en betrokkenheid. De derde pijler is het observeren 
van de taalstimulering en de vierde pijler gaat over het observeren 
van het aangeboden materiaal, de indeling van de ruimte en 
de activiteiten. De observaties gebeuren aan de hand van de 
memeQ, een observatiedocument van Kind en Gezin. De vier 
bovengenoemde pijlers komen hierin aan bod. 

“ Doordat we in alle deelnemende landen en 
in elke setting hetzelfde document gebruiken, 
kunnen we onze observaties gemakkelijk 
vergelijken.

Doordat we in alle deelnemende landen en in elke setting hetzelfde 
document gebruiken, kunnen we onze observaties gemakkelijk 
vergelijken. De nieuwe kennis wordt verwerkt in de syllabussen. 
De deelnemende kinderopvang dient minimum één concrete 
aanpassing te doen per geobserveerde pijler. De leerlingen zouden 
de opgedane kennis niet alleen via de theoretische weg meekrijgen, 
maar ook op het toepasbare niveau, zodat ze het zelf intrigeren in 
hun professionele attitude. Op het einde van het project wordt er 
een eindmeeting georganiseerd waarin elke job shadowing wordt 
voorgesteld. De pedagogische begeleider van Verzorging en een 
vertegenwoordiger van Kind en Gezin worden hierop uitgenodigd 
zodat de vernieuwde kennis uitgedragen wordt. 

De drie landen zijn gekozen omdat elke land specifieke methodes 
en technieken gebruikt in de vier te observeren pijlers. In Finland 
gaat onze interesse uit naar sensorische tafels, eet- en slaapkeuze 
en het buiten slapen. In Malta gaan we kijken naar taalstimulering 
bij anderstalige kinderen, keuze bij het eten en gebruik van 
natuurlijke materialen. In IJsland ligt het accent op klankgebaren 
bij taalstimulering, prikkelarme inrichting, de slaapruimte, het eigen 
slaapritme, buiten spelen in alle weersomstandigheden en gebruik 
van natuurlijke materialen. Daarnaast willen we bekijken welk 
wiegendoodprotocol de deelnemende landen hebben en willen we 
in alle landen kijken welke activiteiten er worden aangeboden aan 
de kinderen.
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Vocational training abroad - Grenzen verleggen
GO! Campus Genk Technisch Atheneum De Wijzer, Genk
2020-1-BE02-KA102-074577
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment

LANDEN
Coördinator: België (nl)  
Andere partner(s): Duitsland, Spanje, Frankrijk, Finland

CONTACTGEGEVENS
Mosselerlaan 94
3600 Genk
089/ 32 38 32
www.tadewijzer.be
Liesbeth Meers

PROJECT
We willen ons met dit project focussen op methodes die de 
motivatie van leerlingen verhogen en hen tegelijkertijd klaarstomen 
voor de arbeidsmarkt.

Omdat onze leerlingen zelden buiten Genk komen, kozen wij er 
bewust voor een aantal laatstejaars op stage te sturen naar het 
buitenland. Duitsland is een voor de hand liggende keuze: niet te 
ver van huis, niet te verschillend van hier, in samenwerking met 
een partnerschool die we al jaren kennen en vertrouwen. De Finnen 
zijn betrouwbare partners uit vorige projecten die ons op vlak van 
verzorging nog veel kunnen leren. Voor de leerlingen van Toerisme 
en Verkoop is Spanje een valabele optie omdat een oud-leerling 
een voorbeeldfunctie heeft en hen wil ondersteunen. 
We kiezen ervoor om met onze laatstejaars te gaan omdat zij al 
met één voet op de werkvloer staan en zij volwassen genoeg zijn 
om een stapje in het onbekende te zetten.

Op lange termijn willen we alle laatstejaars een buitenlandse 
stage aanbieden en onze collega’s aanmoedigen om zich verder te 
ontwikkelen in het buitenland. 
 
Onze leerlingen 7 Winkelbeheer, 7 Kantoor, 6 Toerisme en 6 
Verzorging draaien twee weken mee in een winkel, bedrijf, hotel of 
verzorgingscentrum.
Op leerkrachtniveau bouwen we verder aan ons 
professionaliseringsbeleid door meerdere collega's naar het 
buitenland te sturen binnen het kader van job shadowing en staff 
mobility.

“ We kiezen ervoor om met onze laatstejaars 
op stage te gaan omdat zij al met één voet op 
de werkvloer staan en zij volwassen genoeg zijn 
om een stapje in het onbekende te zetten.

Dit project wil een groter Europees bewustzijn creëren en het 
zelfbeeld en de motivatie om te studeren vergroten. Op lange 
termijn willen we meer kansen op de arbeidsmarkt voor al onze 
leerlingen. Ze zullen zich zekerder voelen en meer vaardigheden 
hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.
We hopen dat deze stap in de toekomst ook andere leerlingen en 
leerkrachten zal enthousiasmeren om hetzelfde te doen.
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Buitenlandse stage-en leerervaring in verpleegkunde
Atlas College Genk 7, Genk
2020-1-BE02-KA102-074581
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Teaching and learning of foreign languages
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Slovenië, Spanje, Litouwen, Finland

CONTACTGEGEVENS
Mosselerlaan 110
3600 Genk
011/ 18 06 50
www.atlascollege.be
Kathleen Lemmens

PROJECT
Met de actie 'HBO over de grens' willen we door internationaal 
samenwerken een boost geven aan onze onderwijskwaliteit. 
We kiezen hiermee resoluut voor levenslang leren binnen een 
internationale context.

Dit mobiliteitsproject biedt zestien studenten Verpleegkunde een 
buitenlandse praktijkstage van vier weken aan in Slovenië, Letland, 
Finland of Spanje. 
Naast een onvergetelijke ervaring willen we hen in staat stellen zich 
te ontwikkelen tot professionele en kritische verpleegkundigen. 
We willen hen laten groeien in hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Ze tonen de verpleegkundige competenties aan die 
tijdens de stage bereikt moet worden. Daarnaast zullen ze nieuwe 
verpleegtechnieken en andere materialen ontdekken, nieuwe 
inzichten verkrijgen over onder meer zorg, verpleegkunde, sociale 
zekerheid én de positie van hun verpleegkundig beroep. 

Naast het trainen van softskills willen we hen klaarstomen 
voor de maatschappelijke ontwikkelingen waarin digitalisering, 
diversiteit en globalisering centraal staan. De flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en de opkomst van allerlei netwerkstructuren binnen 
onder meer de gezondheidszorg vraagt om aangepast onderwijs. 
Wij nemen als school de taak op om de Europese burgerzin aan te 
wakkeren. In het werkveld zullen ze later als verpleegkundige ook 
geconfronteerd worden met de kenmerken van een multiculturele 
samenleving.  

Per mobiliteit worden twee begeleidende docenten geselecteerd. Zij 
doen tijdens hun verblijf aan job shadowing in de partnerscholen. 
De vakinhoudelijke en vakdidactische uitwisseling draagt bij aan 
de kwaliteit van hun beroep, de motivatie voor verandering en de 
openheid voor het Europees gedachtegoed. 

Met de introductie van dit mobiliteitsproject vergroten we 
onze zichtbaarheid en versterken we onze positie in Limburg en 
daarbuiten. 

“ De flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 
opkomst van allerlei netwerkstructuren binnen 
onder meer de gezondheidszorg vraagt om 
aangepast onderwijs.
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Duurzame leer- en werkplekken, een sleutel voor de toekomst van Europese jongeren
de wijnpers, Leuven
2020-1-BE02-KA102-074584
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Social/environmental responsibility of educational institutions
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Spanje, Finland, Italië, Estland

CONTACTGEGEVENS
Mechelsevest 72
3000 Leuven
016/ 23 69 51
www.dewijnpers.be
Lieve Annerel

PROJECT
We willen internationalisering de komende jaren handhaven 
en verbeteren. We stellen voorop dat alle leerlingen binnen hun 
studieloopbaan minstens twee internationale ervaringen meekrijgen 
en erin slagen functioneel vreemde talen te gebruiken. De voorbije 
schooljaren deden onze leerlingen dankzij Erasmus+ al succesvolle 
stages in Europa. Dit heeft binnen onze school een grote impact gehad 
op onze werking rond internationalisering.

In het nieuwe beleidsplan is duurzame ontwikkeling een belangrijke 
pijler. De school stelt zich als ambitie de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
mee na te streven en vorm te geven vanuit de eigen werking en 
structuur. Nieuwe educatieve methodes rond duurzaamheid ontdekken 
en deze op verschillende niveaus invoeren is een speerpunt voor de 
komende jaren.

We stellen vier concrete doelstellingen voorop: professionalisering rond 
duurzaamheid, vakkennis en innovatieve vormen van werkplekleren, 
werken aan Europese burgerschapscompetenties, andere culturen 

leren kennen en taalvaardigheid verhogen, vaardigheden aanleren die 
de kansen op de arbeidsmarkt verhogen, sociaal zwakkere jongeren 
de kans geven om een buitenlandse stage te doen en permanente 
kwaliteitsbewaking realiseren. 

De activiteiten zijn in drie groepen opgedeeld: een korte stage van twee 
weken voor de leerlingen van de derde graad in het technisch-, beroeps 
en kunstonderwijs, een lange stage van 13 weken voor de leerlingen van 
het zevende jaar Se-n-Se en job shadowing bij onze partners.

De leerlingen worden op voorhand uitgebreid geïnformeerd en begeleid 
tijdens hun zoektocht naar een buitenlandse stageplaats. Leerkrachten 
volgen de buitenlandse training in het kader van hun persoonlijk 
professionaliseringsplan. 

Na de stage en de professionele training gebeurt een ruime evaluatie 
van de effecten en delen we de ervaringen met lokale en regionale 
partners. 

Het project zal zorgen voor een significante stijging van de motivatie, 
talenkennis, leer- en werkkwaliteiten en keuzebekwaamheid. We hopen 
dat hun kansen in de verdere studie- of werkloopbaan stijgen. De 
professionalisering van het personeel moet voor een multiplicatoreffect 
zorgen op het vlak van vakbekwaamheid, onderwijsmethodieken, 
duurzaamheid en internationalisering. Voor de school en de 
buitenlandse partners zal dit project functioneren als een lerend 
netwerk waarin kennis, contacten en ervaring uitgewisseld worden. 

“ Nieuwe educatieve methodes rond 
duurzaamheid ontdekken en deze op 
verschillende niveaus invoeren is een speerpunt 
voor de komende jaren.
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Zorgstage in Nederland
Stedelijk Lyceum Waterbaan, Deurne
2020-1-BE02-KA102-074585
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Health and wellbeing

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland 

CONTACTGEGEVENS
Waterbaan 159
2100 Deurne
03/292 66 70
Nancy Van Dyck

PROJECT
Voor veel van onze leerlingen is het Nederlands hun tweede, 
derde of vierde taal. Daardoor is de nood om te investeren in 
taalvaardigheid groot. Daarnaast is het ook zo dat veel leerlingen 
in het beroepsonderwijs een laag zelfbeeld hebben. 
Een buitenlandse stage biedt een antwoord op deze twee noden. 

Gedurende deze internationale stage leren ze competenties 
die ze in België aanleerden inzetten in een nieuwe omgeving. 
Praktische procedures zullen (ongeveer) hetzelfde zijn, de context 
daarentegen is helemaal anders. In België is de zorg voor ouderen 
veelal grootschalig georganiseerd. In Nederland werkt men in een 
kleinschalige organisatie waar een sterke nadruk ligt op persoonlijk 
contact. Daardoor is er ruimte voor een participatieve aanpak: 
verzorgenden nemen de tijd om te luisteren naar de noden van de 
bewoners en organiseren op basis daarvan passende hulp. 

Onze leerlingen zullen zich moeten aanpassen aan een heel nieuwe 
manier van werken en op een andere manier verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. 

Een belangrijk doel van dit project is leerlingen te leren de transfer 
te maken van competenties. Hiervoor moeten ze de competentie 
tot de essentie kunnen herleiden, pas dan kunnen ze in een andere 
context de toepassing doen. Dit is een essentiële kwaliteit omdat 
flexibiliteit een heel belangrijke eigenschap is op de hedendaagse 
arbeidsmarkt. 

“ Dit is een oefening in het echte leven waarbij 
ze moeten samenwerken om een doel te 
bereiken.

Voor de buurt van de school en dus de gemeenschap waarin onze 
leerlingen opgroeien is het niet altijd eenvoudig om de meerwaarde 
van een internationale ervaring in te zien. Hoe meer we de ouders 
kunnen informeren en overtuigen van de meerwaarde, hoe meer 
kinderen deze kans zullen krijgen. 
 
Gedurende hun verblijf zullen de leerlingen hun competenties 
evalueren en vorderingen bespreken met hun leerkrachten en 
collega's. Ze verblijven in een jeugdherberg waar ze zelf voor hun 
eten zorgen. Dit is een oefening in het echte leven waarbij ze 
moeten samenwerken om een doel te bereiken.
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Werkplekleren en onderwijs in de 21e eeuw, een succesverhaal voor de 
studieloopbaan, de arbeidsmarkt en de persoonlijke ontwikkeling
Instituut Mariawende-Blydhove, Sint-Kruis (Brugge)
2020-1-BE02-KA102-074588
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Early School Leaving / combating failure in education
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
Coördinator: België (nl)  
Andere partner(s): Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Boogschutterslaan 25
8310 Sint-Kruis (Brugge)
050/ 35 11 69
www.imb-brugge.be
Frank Ghesquiere

PROJECT
Met dit project richten we ons tot de leerlingen uit Boekhouden-
Informatica, Secretariaat-Talen, Kantoor-Verkoop, en Gezondheids- en 
Welzijnswetenschappen. Een groep leerlingen begint aan een stage-
avontuur in Londen, onder begeleiding van de stagebegeleiders en een 
leerkracht Engels, en in samenwerking met een intermediaire partner.

Door vorige KA1-ervaringen kunnen we stellen dat een dergelijk 
project onze leerlingen, hun ouders, de lokale gemeenschap… ervan 
kan overtuigen dat de slogan 'plus est en vous' geen leeg begrip is. 

De betrokken richtingen zijn TSO/BSO-richtingen, die niet het respect 
krijgen dat ze verdienen, zowel bij ouders als bij jongeren. Wij zijn op 
zoek naar middelen om die richtingen populairder te maken.
We zijn ervan overtuigd dat een buitenlandse stage de perfecte 
hefboom is om heel wat doelstellingen te realiseren. Het verhoogt de 
taalvaardigheid Engels, ze leren een multiculturele (werk)omgeving 

kennen en het geeft onze leerlingen een bredere kijk op de Europese 
arbeidsmarkt. Het levert nieuwe werkervaringen en leerwinst op 
professioneel gebied op. Ze studeren bewuster, meer gemotiveerd en 
maken een betere studiekeuze. Ze hebben ook meer kansen op de 
arbeidsmarkt.

“ Door vorige KA1-ervaringen kunnen we 
stellen dat een dergelijk project onze leerlingen, 
hun ouders, de lokale gemeenschap… ervan kan 
overtuigen dat de slogan 'plus est en vous' geen 
leeg begrip is.

Het brengt onze leerlingen ook sociale vaardigheden bij die 
we op school of op lokale stagebedrijven niet altijd kunnen 
realiseren: zelfbeeld, stressbestendigheid, (internationale) 
samenwerkingsbereidheid, openheid naar andere culturen en 
ongekende werkomgevingen, minder schrik voor het ongekende… Heel 
belangrijk is ook het zelfvertrouwen dat onze leerlingen hier in ruime 
mate bij winnen. 

De stage is een wezenlijk onderdeel van de geïntegreerde proef van de 
leerlingen, en dus ook van hun eindrapport van het zesde jaar.
Het maakt ook de betrokken leerkrachten professioneel vaardiger, 
wat resulteert in een invulling en didactiek die dichter bij de dagelijkse 
werkrealiteit ligt.

De stage is naast ons KA2-project een andere vorm van 
internationalisering. We hopen dat dit een aanzet kan zijn om meer 
collega's te betrekken bij internationalisering zodat de opvolging 
verzekerd is. 
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Leren zonder grenzen in Europa
ZAVO, Zaventem
2020-1-BE02-KA102-074591
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
International cooperation, international relations, development 
cooperation
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Natural sciences

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Turkije, Spanje, Griekenland

CONTACTGEGEVENS
Groenstraat 13
1930 Zaventem
02/ 720 00 91
www.zavo.be
Marleen Homblé

PROJECT
Met dit project willen we enkele leerlingen van 6 Chemie de kans 
geven om hun stage in het buitenland te doorlopen. 

Onze eerste partner is een school in Istanbul die twee van onze 
leerlingen wil ontvangen in een bedrijf dat gelinkt is aan de 
school. Ze bereiden detergenten en controleren de kwaliteit en 
eigenschappen ervan. De stagebegeleider van dit bedrijf komt 
ook naar ons om het lesmateriaal rond bereiding en onderzoek 
van detergenten in het Engels op te stellen, als vakoverschrijdend 
project met Engels. We luisteren ook samen met directie 
en leerkrachten van de afdeling Handel hoe een school zo'n 
onderneming opstart. 
Onze tweede partner is een Spaanse school die al veel ervaring 
heeft met buitenlandse stages. Zij hebben ook een afdeling chemie 
en stageplaatsen in chemische bedrijven in de buurt. 

We bereiden de leerlingen voor via een eTwinning project. De 
volledige klas oefent op solliciteren en stellen zichzelf en hun 
curriculum voor in het Engels. De leerlingen van de partnerscholen 
beoordelen de sollicitatiebrieven en filmpjes.

De leerkrachten zorgen dat de leerlingen veilig op hun 
eindbestemming aankomen. Tegen het einde van de stage komen 
ze terug om de stage te evalueren. De leerlingen houden een 
logboek bij. Ze maken kennis met nieuwe culturen en leren zich op 
de arbeidsmarkt introduceren.

“ De leerlingen maken kennis met nieuwe 
culturen en leren zich op de arbeidsmarkt 
introduceren.

Dit project past in de continue verbetering van ons 
internationaliseringsbeleid. We willen onze studenten laten hun 
taalvaardigheden verbeteren en hun praktijkgerichte competenties 
aanscherpen, alsook hun sociale vaardigheden en zelfstandigheid 
verbeteren.

De leerlingen brengen tijdens de opendeurdagen hun enthousiasme 
over op andere leerlingen en ouders. Zo proberen we buitenlandse 
stage te promoten en uit te breiden naar andere BSO en 
TSO-richtingen. 
In dit project is voorzien dat leerkrachten een cursus innoverende 
didactische werkvormen volgen in The Summer School op Kreta. 
Zij geven dan op school workshops. Het doel is dat er jaarlijks van 
telkens verschillende vakteams leerkrachten een buitenlandse 
cursus volgen. 
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Melle-Melle episode 5
Sint-Franciscusinstituut bso/tso, Melle
2020-1-BE02-KA102-074592
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Early School Leaving / combating failure in education
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Tuinstraat 105
9090 Melle
09/ 230 79 11
www.sfimelle.be
Jan-Frans Dellaert

PROJECT
We willen onze leerlingen zoveel mogelijk slaagkansen bieden. Dit 
lukt het best met activerende werkvormen en door competenties te 
ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van de bedrijfswereld. 

Een tweeweekse buitenlandse stage als administratief medewerker 
is de ideale manier om praktijkgericht de eindtermen van de 
richting Office Management en Communicatie te verwerven. 
De meerwaarde van een stage in een Frans bedrijf ligt vooral 
in de blijvende vraag van bedrijfsleiders naar vlot meertalige 
administratieve medewerkers. De stagiairs krijgen ook een beter 
inzicht in de Franse bedrijfswereld en verruimen hun horizon. 
Dit versterkt de Europese samenhang en bevordert de culturele 
verdraagzaamheid. 
De leerlingen Office Management en Communicatie kampen vaak 
met schoolmoeheid en een negatief beeld over de richting. Door de 
buitenlandse stage kiezen ze bewust positief voor de richting en 
voelen ze zich gewaardeerd.

We willen de ingeslagen weg van de voorbije zeven jaar verder 
zetten. Vorige gelijkaardige project konden op veel aandacht 
rekenen. Ze werden door alle betrokkenen positief geëvalueerd, 
deels te danken aan de goede banden tussen onze school en de 
stagebedrijven en lokale gemeenschap van Melle Frankrijk. 
De stage-inhoud werd grondig voorbereid en in overleg met de 
stagebedrijven op papier gezet. 

“ Door de buitenlandse stage kiezen leerlingen 
bewust positief voor de richting en voelen ze 
zich gewaardeerd.

De volgende twee jaar lopen 24 leerlingen een stage als 
administratief medewerker in een organisatie of bedrijf in Melle. 
Onze stageplaatsen situeren zich vooral in de openbare sector: het 
gemeentehuis, de bibliotheek, het toerismekantoor...  De leerlingen 
verblijven in gastgezinnen, zodat ze beter integreren en een volledig 
taalbad krijgen. Naast de stage als administratief medewerker 
staan ze ook in voor de promotie en verkoop van Oost-Vlaamse 
streekproducten tijdens de lokale weekmarkt.

We zijn ervan overtuigd dat we met dit project en het CLIL-
project een grote impact hebben op de slaagkansen van de 
leerlingen. We willen hen positief motiveren zodat ze een positief 
zelfbeeld ontwikkelen. Bovendien is het de ideale manier om 
de vreemdetalenkennis te verbeteren. Dit komt niet alleen de 
deelnemers, maar ook de richting, de leerkrachten en de school ten 
goede. 
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Out of the box: The Island
TechniGO! campus Ledebaan Aalst, Aalst
2020-1-BE02-KA102-074594
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Inclusion - equity
International cooperation, international relations, development 
cooperation
Access for disadvantaged

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Ledebaan 101
9300 Aalst
053/ 46 70 00
www.technigo.be
Els Van Baeveghem

PROJECT
Deze mobiliteit voor de laatstejaarsstudenten van 6 Hotel en 7 
Specialiteitenrestaurant vindt plaats in het Frans overzees gebied 
Réunion.

Het omvat drie grote luiken. Ten eerste is er een tweedaagse 
samenwerking in het Lycée Hôtelier La Renaissance. Gemengde 
groepen werken samen om vooraf vastgelegde menu’s, bestaande 
uit typische gerechten uit België en Réunion, te bereiden. 
Daarnaast is er een vierweekse werkstage bij de hotels die 
samenwerken met het Lycée. De leerlingen worden ingezet om een 
goede werkervaringen op te doen en hun eigen vaardigheden af te 
toetsen i.f.v. hun toekomstige werkcarrière.
Tenslotte maken ze kennis met lokale producten zoals vanille, 
kokos, rietsuiker, hun mogelijke bereidingen en de ruime keuze aan 
exotisch fruit. 

De leerlingen worden grondig voorbereid. Er zijn infomomenten 
voorzien en tijdens de mobiliteit zal er steeds een begeleidende 
leerkracht aanwezig zijn. 

Na de stage vullen de leerlingen hun evaluatie in het ECAS systeem 
in en krijgen ze feedback. Daarnaast geven ze een voorstelling voor 
hun ouders en de leerlingen en ouders van het volgende jaar. Als 
naslagwerk krijgen ze een fotoboek mee. 
 

“ We willen op een creatieve manier het leren 
en opgroeien uitdagend, kleurrijk en verfrissend 
maken.

Door de internationale werkervaring zijn ze zich beter bewust van 
wat hun gekozen vakgebied te bieden heeft en verbreden ze hun 
kennis binnen specifieke onderdelen ervan. Daarnaast verwerven 
ze extra competenties die een absolute meerwaarde zijn bij latere 
tewerkstelling. 

We willen op een creatieve manier het leren en opgroeien 
uitdagend, kleurrijk en verfrissend maken. We bieden de leerlingen 
extra leerkransen en laten hen leren in een kwaliteitsvolle en 
levensechte leeromgeving binnen een curriculum dat inspeelt 
op de noden van de arbeidsmarkt. We willen internationalisering 
uitbouwen als onderdeel van de opleiding van de leerlingen. 
Tot slot willen we leerlingen stimuleren om internationale 
arbeidsmogelijkheden uit te proberen.

Door middel van dit Europees project willen we enerzijds het 
percentage ongekwalificeerde uitstroom verlagen en anderzijds 
de (internationale) arbeidskansen van de leerlingen verhogen. 
Daarnaast willen we de Europese dimensie versterken.
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Gluren bij de buren: editie 2020-2021
Centrum Leren en Werken, Kortrijk
2020-1-BE02-KA102-074597
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Noorwegen, Litouwen

CONTACTGEGEVENS
Scheutistenlaan 8
8500 Kortrijk
056/ 25 92 08
info@cdokortrijk.be
Ilse Snauwaert

PROJECT
De invoering van het Duaal Leren doet ons nog meer focussen op de 
werkvloer. De leerling kan daar een groot deel van de competenties 
verwerven. Daarom moet de link school - werkvloer nog strakker 
aangespannen worden en moet er een goede begeleiding en evaluatie 
uitgebouwd worden.  

Het is belangrijk dat er een individueel traject opgemaakt wordt 
door leerkrachten en werkgevers. Het is een terugkerend punt dat de 
werkgevers steeds meer op zoek zijn naar gemotiveerde, getalenteerde, 
enthousiaste werknemers die over de gepaste werkattitudes 
beschikken. De leerling moet een ondernemende ingesteldheid 
bezitten. Vandaar de grote meerwaarde om in het buitenland stage te 
lopen. 

Voor onze jongeren is een Europese stage een enorme kans om kennis 
te maken met andere werkmethodes en taal, op een andere manier 
competenties te verwerven en ervaringen uit te wisselen. Voor onze 

jongeren is het niet evident om op eigen houtje deze ervaring te gaan 
zoeken. Beide meewerkende partners zorgen voor werkervaringen die 
een duidelijke blik op de werkethiek, het creatief denken en handelen 
en de denkprocessen kan tonen zodat onze jongeren een stuk 
ondernemender, gepassioneerder en gemotiveerder in het werkveld 
staan, met een ruimer blik op het leven tout court. 

Bovendien richten we ons niet alleen op nieuwe vaardigheden en 
verrijking naar het eigen werk toe maar ook op sociale vaardigheden. 
Ze trainen ook sociale vaardigheden zoals koken, afspraken maken 
en nakomen, rekening houden met anderen, omgaan met een beperkt 
budget, zelfredzaamheid... Deze socio-emotionele ontwikkeling is 
belangrijk. We weten uit vorige ervaringen dat de leerlingen met een 
rugzakje aan vaardigheden terugkeren en dat ze deze uitdragen naar 
de andere leerlingen binnen de school.  

“ We weten uit vorige ervaringen dat de 
leerlingen met een rugzakje aan vaardigheden 
terugkeren.

Gedurende de stage wordt de leerling aan de hand van een 
uitgebreid evaluatiesysteem beoordeeld. Er gaat extra aandacht naar 
zelfevaluatie. 

Een buitenlandse stage mag en moet volgens ons volwaardig erkend 
worden. Wij doen dit via het gebruik van de Europass CV en een 
certificaat van deelname.
Via deze evaluaties en de ervaringen van zowel leerkrachten, leerlingen 
als begeleiders ter plaatse kunnen we na thuiskomst de meerwaarde 
van deze ervaring uitdragen naar het volledige korps, de werkgevers en 
andere CLW’s / organisaties tijdens diverse vergadermomenten.
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Gent-Wiesbaden
Visitatie, Gent
2020-1-BE02-KA102-074601
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Access for disadvantaged
Teaching and learning of foreign languages
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Duitsland

CONTACTGEGEVENS
Zandloperstraat 8
9000 Gent
09/ 226 76 83
www.visitatie.be
Stefanie Puzio

PROJECT
We willen tien leerlingen uit de richting Office Management en 
Communicatie een buitenlandse stage aanbieden. We hebben vaak 
te maken met leerlingen die schoolmoe en weinig gemotiveerd zijn. 
Ook de betrokkenheid van de ouders bij het studietraject is niet 
wat we als school verwachten. 

We willen de studierichting aantrekkelijker maken. Leerlingen 
moeten bewuster kiezen voor een talenrichting. We kiezen voor 
Duits om extra onder de aandacht te brengen omdat leerlingen 
het er moeilijk mee hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om 
kwaliteitsvolle leersituaties te voorzien, zoals een buitenlandse 
stage in Duitsland. We stellen vast dat leerlingen beter presteren 
wanneer ze in authentieke situaties met vreemde talen in contact 
komen.  

Met deze stage willen we meerdere doelen bereiken. Uiteraard 
versterken we de kennis en vaardigheden van het Duits. Onze 
leerlingen komen grotendeels uit allochtone families waar het door 
de financiële en sociale omstandigheden niet altijd mogelijk is om 
extra kansen te bieden. Om dit patroon te doorbreken willen we 
hen hun horizon laten verruimen en het Europees gedachtegoed 
beter leren kennen. Hun inzichten over diversiteit in de samenleving 
worden verruimd. 
Verder zullen ze flexibel moeten zijn in de nieuwe setting: initiatief 
nemen, doorzettingsvermogen tonen en uitdagingen durven 
aangaan in een stad die ze niet kennen. Als deze attitudes 
aangescherpt worden, krijgen de leerlingen een andere kijk op hun 
toekomst. Het draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling, zodat 
ze zin krijgen om verder te studeren of om op zoek te gaan naar 
een job die beter aansluit bij hun opleiding, misschien zelfs in het 
buitenland.

“ We stellen vast dat leerlingen beter presteren 
wanneer ze in authentieke situaties met 
vreemde talen in contact komen.

Evaluatie en zelfevaluatie zijn in dit proces belangrijk. De 
leerlingen worden geëvalueerd door zichzelf, de stagementor en de 
stagebegeleider. Dankzij constructieve feedback en de resultaten 
van hun zelfevaluatie leren ze hun talenten en competenties beter 
kennen en vergroot hun zelfvertrouwen. 
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TRICO
Syntra West vzw, Brugge
2020-1-BE02-KA102-074605
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Nederland, Hongarije, Italië, Spanje, Ierland, 
Denemarken, Griekenland

CONTACTGEGEVENS
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
050/ 40 30 84
www.syntrawest.be
Lieselotte Verplancke 

PROJECT
Binnen ons beleid focust het TRICO-project op co-opleiderschap, 
co-creatie en co-ondernemerschap. We plaatsen onze docenten 
en mentoren van stage- en werkplekbedrijven centraal. Ze worden 
geïnspireerd om van elkaar te leren en nog beter op elkaar in 
te spelen. Dit moet het mogelijk maken om onze cursisten de 
volledige set benodigde beroeps- en gedragscompetenties aan te 
reiken, zodat zij het werkveld optimaal kunnen betreden.  

Binnen het TRICO-project doen 56 docenten, mentoren en 
medewerkers aan job shadowing. Er worden ervaringen en 
praktijken uitgewisseld. Met heldere doelstellingen en voldoende 
reflectiemomenten worden de lessons learned omgezet in concrete 
toepassingen en worden ze gedeeld met het docentenkorps en de 
bedrijven in het netwerk. 

Bij co-creatie worden leerdoelstellingen en curricula door de 
bedrijfswereld en opleidingsverstrekker gezamenlijk vormgegeven 
en gevalideerd. Vervolgens wordt het geleerde flexibel en 
gezamenlijk afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt.
Bij co-ondernemerschap laten we cursisten groeien naar echte 
ondernemers door het aanleren van ondernemerscompetenties en 
een ondernemershouding.
Bij co-opleiderschap stellen we de vraag: ‘Wat leer je op 
welke plek? Wie neemt welke opleidingsverantwoordelijkheid 
voor welk onderdeel?’ In competentiegericht (duaal) opleiden 
spreken docenten en mentoren gezamenlijk af wie voor welke 
competentieverwerving primair zal instaan.

“ Bij co-creatie worden leerdoelstellingen 
en curricula door de bedrijfswereld en 
opleidingsverstrekker gezamenlijk vormgegeven 
en gevalideerd.

Na de uitwisseling organiseren we een terugkomsessie waar 
deelnemers hun opgedane kennis en best practices delen. 
De nieuwe inzichten bevorderen de samenwerking tussen 
opleidingscentra en bedrijven. De outcome van het project wordt 
verspreid via diverse kanalen, o.a. via een eigen TRICO-website. Op 
het einde van het project wordt een ‘docentencafé’ georganiseerd 
met het oog op een zo groot mogelijke verspreiding van kennis en 
het enthousiasmeren van bedrijven, mentoren, de hele Syntra West 
organisatie en haar netwerk.
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Anders Beleven
GO! Next Level X, Hasselt
2020-1-BE02-KA102-074614
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Vildersstraat 3
3500 Hasselt
011/ 30 09 50
Mina Karmane

PROJECT
Onze leerlingen wonen in het grensgebied met Nederland. Dit opent 
perspectieven op gebied van werk en opleiding in ons buurland. 
We willen onze leerlingen sensibiliseren over de internationale 
en interculturele aspecten van de opleidingen Zorgkunde en 
Opvoeder-Begeleider. 

We selecteren vier leerlingen uit het 7de jaar Zorgkunde en vier uit 
het 6de jaar Opvoeder-Begeleider, gebaseerd op onder andere de 
leerbereidheid. Ze lopen stage in het verpleeghuis Martha Flora 
in Maastricht. Op het einde van de stage brengt de directie een 
bezoek en wordt de stage geëvalueerd.

Onze jongeren maken kennis met het zorgconcept holisme: in 
een een-op-een-relatie met de zorgvrager rekening houden met 
de fysieke, psychische, sociale en spirituele achtergrond van 
de zorgvrager. Ze begeleiden en verzorgen op de werkvloer en 
organiseren zelfstandig activiteiten. Tijdens het arbeidsproces 
begeleidt de mentor onze leerlingen, de stagebegeleiders houden 
contactbezoeken.

We bereiden de leerlingen voor op zelfstandig leven en leren hun 
vaardigheden aan die bijdragen tot de algemene ontwikkeling. De 
voorbereidingen verlopen via infosessies. Ze maken opdrachten en 
brengen een verkennend bezoek aan Maastricht. De leerkrachten 
bereiden vanuit hun eigen expertise de leerlingen voor en de 
technisch adviseur coördineert en bewaakt het proces. 
Tijdens de stage houden de leerlingen een stageschrift en een blog 
bij. Na de stage-uren zijn er culturele activiteiten. De leerlingen 
maken kennis met het beroepsprofiel/opleiding in Nederland, zo 
bezoeken ze een Nederlandse school met hetzelfde curriculum. 
Ook de leerkrachten leren van de verschillen in didactische en 
pedagogische aanpak.

“ We hopen dat dit project hun arbeidskansen 
vergroot en een stimulans is om verder te 
studeren.

De leerlingen krijgen inzicht in de structuur en de werking 
van het werkveld. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en nemen 
verantwoordelijkheden op. De Europass stimuleert hen om in 
het buitenland te werken. We hopen dat dit hun arbeidskansen 
vergroot en een stimulans is om verder te studeren. Ons project 
wordt bekend gemaakt via Smartschool, opendeurdag, een blog, de 
website, Facebook… 

We verwachten dat we veel leren uit de verschillen in aanpak, 
gebruiken en visie. We zijn ervan overtuigd dat de buitenlandse 
stage een absolute meerwaarde betekent voor onze school.
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viio care meets Europe
viio 5, Tongeren
2020-1-BE02-KA102-074616
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
International cooperation, international relations, development 
cooperation
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
Social dialogue

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Slovenië, Denemarken

CONTACTGEGEVENS
Rode Kruislaan 27
3700 Tongeren
012/ 24 20 75
www.viio.be
Petra Palmers

PROJECT
De studierichtingen Thuis- en bejaardenzorg en Begeleider 
in de kinderopvang behoren tot het studiedomein Welzijn en 
Maatschappij. De leerlingen doen gedurende een schooljaar twaalf 
weken stage in kinderopvangcentra en verzorgingsinstellingen. 

“ De belangrijkste meerwaarde van dit 
Europees project is de kans die het onze school 
geeft om uit te groeien tot een moderne, 
innovatieve en professionele school.

Dit project is erop gericht de kennis en persoonlijke en 
professionele vaardigheden van leerlingen en leerkrachten te 
verhogen. Maar ook om de Europese identiteit en waarden te 
versterken, om de kwaliteit van het onderwijs en de stages te 
behouden en te verbeteren en om de reikwijdte van vakken te 
verbeteren. 

De mobiliteiten vinden plaats in Denemarken en Slovenië. In 
totaal krijgen 27 leerlingen en acht leerkrachten de kans op een 
buitenlandse mobiliteit. De leerlingen verblijven een maand in het 
gastland, waar ze stage lopen in verzorgingsinstellingen. Zo ervaren 
ze dat gezondheidszorg in een ander land en een andere cultuur 
zowel gelijkenissen als grote verschillen vertoont. Ze leren ook hun 
eigen functioneren kritisch bekijken. Er is steeds een begeleidende 
leerkracht aanwezig om de leerlingen te coachen en hun mobiliteit 
op te volgen. De leerlingen worden goed voorbereid: teambuilding, 
budgetbeheer, initiatie Deens/Sloveens, Engelse les...

Dit project heeft vanaf het begin een positieve impact op de 
betrokkenen. De leerlingen en leerkrachten verbeteren hun 
competenties en vaardigheden en leveren een bijdrage aan 
de ontwikkeling van onderwijskwaliteit, diversiteitsbeleid en 
dynamisch onderwijs binnen een breder Europees perspectief.

We verwachten dat de deelnemers niet alleen de competenties in 
verband met hun beroepsprofiel en op persoonlijk vlak verbeteren, 
maar dat ook de internationale openheid binnen de school 
vergroot.
De belangrijkste meerwaarde van dit Europees project is de kans 
die het onze school geeft om uit te groeien tot een moderne, 
innovatieve en professionele school waar het ontdekken van de 
wereld en van jezelf centraal staat. 
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Buitenlandse stage Amsterdam
GO! Technisch Atheneum Jette, Jette
2020-1-BE02-KA102-074618
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Leon Theodorstraat 80
1090 Jette
02/ 425 92 33
www.tajette.be
Margo Stallaert

PROJECT
Voor veel van onze leerlingen is het Nederlands een tweede of zelfs 
derde taal. Hun (werk)attitude is vaak niet wat het moet zijn, de 
motivatie om zelf initiatief te nemen ontbreekt en ze zijn onzeker 
over hun eigen kunnen. De financiële middelen ontbreken vaak en 
sommige ouders hebben geen interesse in de onderwijscarrière 
van hun kind. Door deze zestiendaagse internationale stage 
willen we deze vicieuze cirkel doorbreken. Zesendertig leerlingen 
van het 7de jaar Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg en het 
6de jaar Gezondheids- en Welzijnswetenschappen doen stage 
in Amsterdam. We willen alle leerlingen gelijke (ontwikkelings)
kansen geven en verantwoordelijkheid laten opnemen voor hun 
eigen leerproces. Doordat ze vooral met Nederlandstalige kinderen 
en zorgvragers zullen omgaan, zal hun Nederlands gestimuleerd 
worden. 

Tijdens hun binnenlandse stages functioneren de leerlingen in 
een bepaald ritme en met alle materiaal voorhanden. Nu komen 
ze in nieuwe situaties terecht en worden ze zelf verantwoordelijk 
voor hun uurrooster. De leerlingen regelen haast alles zelf, wat hen 
meer zin voor verantwoordelijkheid en initiatief zal geven op het 
moment dat zij de arbeidsmarkt opkomen. Dit draagt bij tot hun 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 

“ Tijdens hun binnenlandse stages 
functioneren de leerlingen in een bepaald ritme 
en met alle materiaal voorhanden. Nu komen 
ze in nieuwe situaties terecht en worden ze zelf 
verantwoordelijk voor hun uurrooster.

Met deze stage willen we de leerlingen een andere kijk geven op 
kinder- en ouderenzorg. Ze krijgen de kans om hun blik te verruimen 
en in een minder voor de hand liggende context ervaringen op 
te doen. Een internationale stage biedt een grote meerwaarde, 
voor leerlingen en school. We willen een motiverende rol spelen in 
de schoolloopbaan van de leerlingen en hopen dat de leerlingen 
die afstuderen en op de arbeidsmarkt komen zelfzekerder zijn, 
zichzelf beter behelpen en hun verantwoordelijkheden opnemen. 
Dit is tenslotte wat we willen bereiken: het afleveren van goed 
geschoolde arbeidskrachten die een rugzak aan positieve 
ervaringen met zich meedragen, die werk zien en zich niet laten 
afschrikken door het onbekende en die levenslang blijven leren. We 
trachten onze TSO-leerlingen te motiveren om verder te studeren. 
Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen om de zorgsector 
en zorgopleidingen aantrekkelijk te maken.
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Wood-You
GO! De Prins Diest campus Boudewijnvest, Diest
2020-1-BE02-KA102-074623
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Boudewijnvest 5
3290 Diest
013/ 35 05 33
www.deprinsdiest.be
Nele Vanluyten

PROJECT
Onze school heeft nog geen ervaring met internationale 
leerlingenstages. Met een buitenlandse stages in Frankrijk met 
dertien leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar willen we onze 
werking verbreden. Erasmus+ is een unieke kans om de verwerking 
van onze leer- en onderwijsdoelen te verdiepen, verruimen en 
uitdagender te realiseren.

De regio van Duras is gekend voor haar expertise in houtbewerking. 
We volgen eerst een taalbad bij de culturele dienst en gaan 
vervolgens stages aan bij plaatselijke wijnboeren en een school 
waar de leerlingen bijleren over wijnvaterij en hun expertise en 
vaardigheden oefenen. Zo maken ze kennis met internationalisering, 
een andere taal, cultuur, arbeidsomstandigheden… Hun zelfbeeld 
en zelfredzaamheid vergroten. Niet alleen zal de blik van leerlingen 
en leerkrachten verruimen, Europa wordt ook tastbaar en onze 
onderwijskwaliteit wordt versterkt.

In de toekomst hopen wij sterke internationale projecten op te 
zetten, contacten te leggen met de houtindustrie in verschillende 
landen en van internationale stages een vaste waarde te maken. 
Erasmus+ geeft aan het begrip Europa een extra dimensie, 
verenigt leerlingen en leerkrachten en zet hen in groei. Met stages 
in het buitenland biedt het onze leerlingen belangrijke kansen: 
professionele kennis, vaardigheden en attitudes aanscherpen, 
sociaal volwassener worden en betere Europakenners worden. 
We willen het project open zetten voor alle leerlingen, ook voor 
diegenen die van thuis uit niet de impuls krijgen om over de 
grenzen te gaan kijken. 

“ Erasmus+ geeft aan het begrip Europa 
een extra dimensie, verenigt leerlingen en 
leerkrachten en zet hen in groei.

De leerkrachten worden ook uitgedaagd om te werken aan hun 
professionalisering in het buitenland. Ze verrijken hun inhoudelijke, 
pedagogische en didactische bekwaamheden. Ten slotte willen 
we in de toekomst sterke internationale projecten opzetten en 
contacten leggen met de houtindustrie in verschillende landen. We 
willen een inspirerend voorbeeld zijn voor onze andere richtingen en 
groeien op vlak van internationalisering.  
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De Reizende Prins gaat naar Ierland + Verzorging over de grenzen
GO! De Prins Diest campus Weerstandsplein, Diest
2020-1-BE02-KA102-074627
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Ierland

CONTACTGEGEVENS
Weerstandsplein 1
3290 Diest
013/ 35 05 33
www.deprinsdiest.be
Sofie Gooris

PROJECT
Dit project is er voor de leerlingen van de derde graad TSO en BSO. 
Voor de meesten is dit een grote kans, omdat ze zelf niet over de 
middelen beschikken om een internationale ervaring op te doen. 

De leerlingen Toerisme lopen stage in Ierland. Ze draaien er mee 
in een hotel en voeren er alle bijhorende taken uit: baliewerk, 
housekeeping... Naast de stage verkennen ze de omgeving, 
omdat dit voor de richting die ze volgen heel belangrijk is. Bij 
thuiskomst houden ze een presentatie over de stage en Ierland. 
Als voorbereiding solliciteren ze en leren ze meer over de 
kunstgeschiedenis en de gastronomie. 

De leerlingen Verzorging lopen stage in verpleeghuizen of 
kinderverblijven in Nederland. Ze voeren er alle zorgtaken die hier 
worden aangeleerd uit. Naast deze stage leren ze zelfstandig te 
wonen en leven.

De leerlingen vergaren nieuwe kennis en vaardigheden door 
werkzaamheden in een nieuwe context. Ze leren bijvoorbeeld 
omgaan met een andere taal en met culturele verschillen. De 
vaardigheden om te werken en te leren in een onbekende omgeving 
met onbekende gewoonten worden sterk ontwikkeld. In hun vrije 
tijd leren ze omgaan met een andere taal en een andere cultuur. 
Hierdoor worden ze meer flexibel, zelfstandiger, zelfbewuster en 
krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

Na hun stage geven de leerlingen een presentatie, zodat de 
volgende jaren geïnformeerd worden over de stagemogelijkheden. 
De leerkrachten delen hun ervaringen met collega’s en het 
directieteam tijdens een personeelsvergadering. 
De ervaringen van de leerlingen worden tijdens het project in 
een gestructureerde vlog en op de sociale media van school en 
scholengroep geplaatst. 

“ Voor de meeste leerlingen is dit project een 
grote kans, omdat ze zelf niet over de middelen 
beschikken om een internationale ervaring op te 
doen.

Het mobiliteitsproject heeft een grote impact op de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. Hun 
beroepscompetenties en werkervaring worden enorm verbreed. 
Ze kijken met andere ogen naar Europa en zijn meer overtuigd 
van de voordelen van een Europese samenwerking. Voor de 
campus betekent de uitwisseling van kennis en ervaringen een 
verrijking van het onderwijs: nieuwe methoden worden onderzocht, 
uitgewisseld en toegepast. Door de internationale ervaring hebben 
afgestudeerden een betere kans op de arbeidsmarkt.
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Unieke ervaring opdoen in een Europese context: Soft-skills verwerven in Europa!
GO! Atheneum Ukkel, Ukkel
2020-1-BE02-KA102-074628
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Early School Leaving / combating failure in education
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Spanje

CONTACTGEGEVENS
Nekkersgatlaan 17
1180 Ukkel
02/ 370 64 40
www.atheneum-ukkel.be
Baris Avci

PROJECT
De deelnemers van dit project komen uit de studierichtingen ICT, 
Elektriciteit en Kantoor. De meesten komen uit een kansarme 
thuissituatie. 

Tijdens de Europese stage verdiepen de leerlingen hun 
professionele vaardigheden en competenties en geven ze hun 
kennis door aan de plaatselijke bedrijven. De gevraagde technische 
vaardigheden worden tijdens het schooljaar aangeleerd, om 
deze dan tijdens de stage toe te passen. Het is de bedoeling dat 
de deelnemers van de eerste stage de bestaande opdrachten 
uitvoeren en uitwerken. De deelnemers van de tweede stage zorgen 
voor een update. Hiernaast hebben ze ook aandacht voor de 
cultuur, natuur, werkmethode en bedrijfscultuur van het gastland.

“ In onderling overleg wordt voor elke 
deelnemer een stage-activiteitenlijst, gebaseerd 
op het leerplan, opgesteld.

Uit ervaring weet het team dat dergelijke stages een meerwaarde 
vormen op gebied van competenties, taalontwikkeling, sociale 
vaardigheden, algemene vorming en het kritisch Europees 
denken. Met dit mobiliteitsproject kunnen de deelnemers ook de 
kwaliteit van hun werk verbeteren. Door de specifieke opdrachten 
voor de automatisering van administratie, stockbeheer en 
websites verwerven ze steeds meer eindverantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. 

De stagebedrijven worden op de hoogte gebracht van het niveau en 
de opleiding van de potentiële deelnemers. Onderhandelingen met 
de ontvangende partner worden uitgediept. De partnerorganisatie 
bekijkt het vlot verloop van de stage-activiteiten, het welzijn van 
de deelnemers en onderhoudt dagelijks contacten met het team. 
Ze zorgen voor de nodige logistieke ondersteuning en geven nuttige 
tips bij het organiseren van de didactische uitstappen. In onderling 
overleg wordt voor elke deelnemer een stage-activiteitenlijst, 
gebaseerd op het leerplan, opgesteld. 
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Maatwerk future proof
Centrum voor Leren en Werken Antwerpen, Malle
2020-1-BE02-KA102-074630
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
ICT - new technologies - digital competences
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Pedagogy and didactics

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Nederland

CONTACTGEGEVENS
Nooitrust 4
2390 Malle
03/ 270 01 90
Gitte Bartholomeeusen

PROJECT
In ons centrum combineren leerlingen een opleiding met een job 
of stage. Op schoolniveau worden er de komende drie schooljaren 
verschillende domeinen in de kijker gezet. We zijn hard aan het 
werken aan een diversiteitsbeleid en zijn op zoek naar manieren om 
het individueel traject van onze leerlingen te versterken. 

Vanuit ons beleid rond diversiteit willen we leraren en leerlingen 
versterken in het intercultureel werken in de zorgsector. Een 
buitenlandse stage draagt hiertoe bij. We willen in Europa leren 
hoe we efficiënt een traject op maat van de leerlingen kunnen 
organiseren en gaan op zoek naar good practices om leraren hierin 
te versterken. Op leerlingenniveau willen we een stap verder gaan 
in het trainen van arbeidsattitudes door dit ook in een vreemde 
omgeving toe te passen.

Het eerste jaar nemen vier leerkrachten/trajectbegeleiders en 
twee leerlingen deel. Er zijn job shadowings en de werkplekken 
en accommodaties worden bezocht. Het tweede jaar gaan tien 
leerlingen met twee begeleiders twee weken op stage.

“ De leerlingen oefenen hun arbeidsattitudes 
in een nieuwe omgeving en zullen dit aan hun 
persoonlijk cv kunnen toevoegen.

Van dit project verwachten we input voor verschillende 
beleidsgroepen binnen het centrum. De beleidsgroep diversiteit kan 
deze input gebruiken om andere beroepsrichtingen te versterken. 
We hopen het werken op maat te verfijnen met de ervaringen die 
werden opgedaan. Leerlingen oefenen hun arbeidsattitudes in 
een nieuwe omgeving en zullen dit aan hun persoonlijk cv kunnen 
toevoegen.

We hopen via dit project de kwaliteit van onze opleidingen te 
verhogen en jongeren af te leveren die nog meer bekwaam zijn om 
hun job goed uit te voeren.
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Thames
GO! technisch atheneum Diksmuide, Diksmuide
2020-1-BE02-KA102-074632
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Early School Leaving / combating failure in education
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide
051/ 51 92 51
www.godiksmuide.be
Nele Rabau

PROJECT
We merken dat de meeste van onze leerlingen uit kansarme milieus 
komen. Vaak hebben zij thuis financiële moeilijkheden en zijn er 
problemen op vlak van huisvesting en gezondheid. Deze leerlingen 
hebben vaak een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en een 
nauwe toekomstvisie. De schoolse interesse en betrokkenheid van 
de ouders is beperkt. Het ziekteverzuim en de schooluitval ligt bij 
deze leerlingen hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

We willen hier verandering in brengen. Met dit Erasmus+ project 
willen we onze studenten stage laten lopen in de zorgsector in 
Londen. Dit zal ongetwijfeld een enorme impact hebben: ze moeten 
zich in een vreemde taal staande houden in een voor hen vreemd 
land. Ze worden op tal van vlakken uitgedaagd en ervaren dat ze 
veel meer in hun mars hebben dan ze zelf beseffen. Hun horizon 
wordt verruimd en ze beseffen dat er meer mogelijk is in het leven. 
Uiteraard komen ook de beroepsgerichte competenties aan bod 
en is het een verrijking om de werkwijze, organisatie, wetgeving en 
omgang met de zorgvrager tussen beide landen te vergelijken.

Alle leerlingen van de derde graad Verzorging kunnen zich 
kandidaat stellen. Tien van hen worden geselecteerd en zullen in 
een Londens kinderdagverblijf of bejaardentehuis een zorgtaak 
op zich nemen. Er gaat een begeleider van de school mee om 
hen te ondersteunen waar nodig. De partner ter plaatse voorziet 
monitoring, opvolging en begeleiding. 

De vakleraren huishoudkunde, opvoedkunde en verzorging 
werkten samen een stagetaak uit met daar aan gekoppelde 
competenties uit het beroepsprofiel van de verzorgende, geënt op 
de leerplandoelstellingen en voorzien van concrete, uitgeschreven 
criteria. Voor (zelf)evaluatie gebruiken leraren en studenten de 
webtool Quickstage.

“ De leerlingen worden op tal van vlakken 
uitgedaagd en ervaren dat ze veel meer in hun 
mars hebben dan ze zelf beseffen.

Na hun deelname ontvangen de studenten een gevalideerde 
Europass. Dit document betekent een grote meerwaarde tijdens 
hun zoektocht naar een toekomstige werkgever. Hiernaast wordt 
ook een moeilijker meetbaar effect bekomen: zelfbewuste en 
gemotiveerde leerlingen die klaarstaan om de arbeidsmarkt te 
veroveren. 

Het project wordt kenbaar gemaakt via de plaatselijke pers, tijdens 
ons event OpenSchool en via de sociale media en website van de 
school.
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Virgo meets Ipolytölgyes
Virgo Sapiensinstituut, Londerzeel
2020-1-BE02-KA102-074652
ILM - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Disabilities - special needs

LANDEN
Coördinator: België (nl) 
Andere partner(s): Hongarije

CONTACTGEGEVENS
Heldenplein 6
1840 Londerzeel
052/ 30 14 19
www.virgosapiens.be
Jeroen Schoonjans

PROJECT
Het Szent Erzsébet Instituut bevindt zich in een klein dorp, 
Ipolytölgyes in Hongarije. De bewoners (allen met beperkingen) 
van het instituut zijn 10 tot 75 jaar. Ze wonen in verschillende 
leefgroepen, afhankelijk van hun problematiek. De diversiteit van 
de verschillende leefgroepen maakt dat een stage in deze instelling 
een unieke leeromgeving is voor de leerlingen van het zevende 
jaar Thuis- en Bejaardenzorg. Een instituut met 150 bewoners 
waarvan de problematiek zeer divers is, maakt dat de leerlingen de 
mogelijkheid krijgen om in een korte periode kennis te maken met 
verschillende doelgroepen.

Ze voeren in de instelling verzorgende, begeleidende en animerende 
taken uit.  Ze leren zich flexibel op te stellen door een andere 
manier van werken, met andere mogelijkheden en problemen. Ze 
leren uit de creatieve houding van het verzorgend personeel, die 
met andere middelen goede zorg tracht toe te dienen. 

Gedurende twee weken kunnen tien leerlingen per schooljaar heel 
wat taken overnemen. Door de aanwezigheid van de leerlingen 
wordt de totale verzorgingstijd ingekort, waardoor er meer tijd 
vrijkomt voor andere activiteiten met de bewoners: wandelen, 
knutselen, aandacht voor zelfredzaamheid, uitstapjes...

De leerlingen krijgen de kans zich in een unieke setting te 
professionaliseren en zich klaar te stomen als zorgkundige, een 
knelpuntberoep in Vlaanderen. Deze ervaring leert hun ook in 
moeilijke omstandigheden maximale zorg toe te dienen en het 
comfort van de zorgvrager sterk te verhogen.

“ Door de aanwezigheid van de leerlingen 
wordt de totale verzorgingstijd ingekort, 
waardoor er meer tijd vrijkomt voor andere 
activiteiten met de bewoners.
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VTI Discovers Innovation in Europe (2020-2021)
Sint-Paulusschool campus VTI 1, Waregem
2020-1-BE02-KA116-074421
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Toekomststraat 75
8790 Waregem
056/ 60 14 62
www.vtiwaregem.eu
Luc Dhont

PROJECT
Dit nieuwe stageproject is een vervolg op een vorig project. Het is 
specifiek bedoeld voor zesdejaars TSO Auto- en Houttechnieken.
We willen hen de uitdaging aanbieden hun stage in het buitenland 
te lopen, in innoverende bedrijven die mee zijn aan de top van de 
technologische ontwikkeling en een grote ervaring hebben met de 
integratie onderwijs - bedrijfsleven. We willen ze ook kennis laten 
maken met het Technisch Secundair Onderwijs van het gastland en 
het vergelijken met het onze.

Het opzet is in 2021 een buitenlandse stage in Zweden aan te 
bieden aan 6 leerlingen uit het 6de jaar TSO Autotechnieken en 
een stage in Nederland aan 6 leerlingen uit het 6de jaar TSO 
Houttechnieken. Er gaat is steeds een begeleidende leerkracht 
mee, omdat de helft van de deelnemers nog minderjarig is. Deze 
leerkrachten zijn altijd beschikbaar voor de stagiairs en kunnen hen 
in allerlei opzichten coachen. 

Via onze partnerschool 'GTG Göteborg' krijgen onze leerlingen in 
Zweden interessante stageplaatsen binnen de productieterreinen 
van Volvo en zijn nevenbedrijven in Göteborg.
Via onze partnerschool 'HMC Rotterdam/Amsterdam' krijgen 
onze leerlingen interessante stageplaatsen in Nederland: 
interieurbetimmeringen voor exclusieve zeegaande motorjachten, 
interieurdesign …

Ter voorbereiding is er een VTI-partnerscholendag met 
introductiesessie, een infoavond voor ouders en leerlingen, 
extra taallessen Zweeds, een pedagogische vormingsdag met 
verschillende werksessies…

“ We willen de leerlingen de uitdaging 
aanbieden hun stage in het buitenland te lopen, in 
innoverende bedrijven die mee zijn aan de top van 
de technologische ontwikkeling

De leerlingen krijgen op het einde van het schooljaar hun Europass 
Mobiliteit die hen meer kansen geeft op de Europese arbeidsmarkt.

Het doel is met het Erasmus+ programma steeds verder 
buitenlandse stages in te richten. Een extra meerwaarde is ook dat 
begeleidende leerkrachten in contact komen met buitenlandse 
bedrijven en ze in onze partnerscholen praktische- en theoretische 
lessen in hun vakgebied kunnen bijwonen.  Als we 
jaar na jaar stageprojecten kunnen organiseren, 
bouwen we deskundigheid op, die dan via 
projecten als "i2i" verspreid wordt bij andere 
scholen in binnen- en buitenland.
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VTI2 Discovers Innovation in Europe (2020-2021)
Sint-Paulusschool campus VTI 2, Waregem
2020-1-BE02-KA116-074422
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Toekomststraat 75
8790 Waregem
056/ 60 14 62
www.vtiwaregem.eu
Luc Dhont

PROJECT
Dit vervolgproject is specifiek bedoeld voor zesdejaars 
TSO Elektronische Installatietechnieken, Elektrische 
Installatietechnieken en Mechanische Vormgevingstechnieken.
We willen hen de uitdaging aanbieden hun stage in het buitenland 
te lopen, in innoverende bedrijven die mee zijn aan de top van de 
technologische ontwikkeling en een grote ervaring hebben met de 
integratie onderwijs - bedrijfsleven. We willen ze ook kennis laten 
maken met het Technisch Secundair Onderwijs van het gastland en 
het vergelijken met het onze.

Het opzet is in 2021 een buitenlandse stage in Duitsland, Italië of 
Oostenrijk aan te bieden aan telkens 6 leerlingen per richting. Er 
gaat is steeds een begeleidende leerkracht mee, omdat de helft 
van de deelnemers nog minderjarig is. Zij zijn altijd beschikbaar 
voor de stagiairs en kunnen hen in allerlei opzichten coachen. 

“ Een extra meerwaarde is dat begeleidende 
leerkrachten in contact komen met buitenlandse 
bedrijven.

Via onze partnerscholen 'Staatliche Berufsschule I Coburg' 
en 'ISIS A. Malignani Udine' krijgen onze leerlingen Elektr(on)
ische Installatietechnieken interessante stageplaatsen: Kaeser 
Kompressoren, LASCO, Automotive Lighting Italia Spa, Solari, 
Abramo Impianti… waar ze onder andere elektronische of 
elektrische installaties realiseren.
Via onze partnerschool 'HTL Vöcklabruck' krijgen onze leerlingen 
Mechanische Vormgevingstechnieken stageplaatsen bij 
Wuppermann Metalltechnik, Hawle… waar ze CNC Draaien, frezen, 
boren...

Ter voorbereiding is er een VTI-partnerscholendag met 
introductiesessie, een infoavond voor ouders en leerlingen, extra 
taallessen Duits en Italiaans, een pedagogische vormingsdag met 
verschillende werksessies…

De leerlingen krijgen op het einde van het schooljaar hun 
Europass Mobiliteit, wat hun meer kansen geeft op de Europese 
arbeidsmarkt.

Het doel is met het Erasmus+ programma steeds verder 
buitenlandse stages in te richten. Een extra meerwaarde is ook dat 
begeleidende leerkrachten in contact komen met buitenlandse 
bedrijven en dat ze in onze partnerscholen praktische- en 
theoretische lessen in hun vakgebied kunnen bijwonen.  Als we jaar 
na jaar stageprojecten organiseren, bouwen we deskundigheid 
op die via projecten als "i2i" verspreid wordt bij andere scholen in 
binnen- en buitenland.
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Internationale stages 6 tso en 7 bso schooljaar 2020-2021 en 2021-2022
Sport- en Handelsschool Turnhout, Turnhout
2020-1-BE02-KA116-074428
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Parklaan 52
2300 Turnhout
014/ 43 80 00
www.sportenhandelsschool.be
Matthijs Van Duppen

PROJECT
Een doorgedreven internationalisering is een van de pijlers van 
onze kwaliteitszorg. We bieden leerlingen de kans om in een 
internationale context de voornaamste sleutelcompetenties te 
ontwikkelen. 

De komende twee schooljaren willen we telkens veertig 
leerlingen uit 6 TSO en 7 BSO een buitenlandse stage van drie 
weken aanbieden. Twintig leerlingen uit 6 TSO IT & Netwerken, 
Accountancy & IT, Marketing & Ondernemen en Lichamelijke 
Opvoeding en Sport lopen een bedrijfsstage in Londen (of Dublin 

als het VK geen programmaland 
blijft). Tien leerlingen uit de 6 
TSO Tourism, Organisation & 
Communication (TOC) volbrengen 
een hotelstage in Sevilla. Tien 
leerlingen uit BSO 7 Logistics, 
Office and Business Support, 
Publicity & Illustration en Retail & 
Visual Merchandising werken een 
bedrijfsstage in Litouwen af.

In de eerste plaats willen we onze leerlingen de kans geven om zich 
als individu verder te ontplooien, hun sociale en communicatieve 
vaardigheden aan te scherpen, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld 
te verhogen, hun blik op de wereld te verbreden... Daarnaast willen 
we als stagebegeleiders en school de vruchten van de projecten 
plukken, door bijvoorbeeld in het buitenland te kijken hoe stages 
worden ingericht.

“ Een doorgedreven internationalisering is een 
van de pijlers van onze kwaliteitszorg.

Bij de stage in Sevilla zijn de leerlingen van 6 TOC per definitie 
geselecteerd, het betreft een verplicht engagement. Voor de 
Londen (Dublin)stage selecteren we twintig leerlingen op basis 
van een motivatiebrief, Engelse persoonlijke voorstelling en hun 
schoolverdienste. De tien plaatsen voor de BSO-stages in Litouwen 
komen overeen met het aantal leerlingen dat aan de stage wil 
deelnemen. 

Zowel in Londen (Dublin) als Sevilla krijgen de stagiairs de eerste 
stageweek taallessen. De leerlingen in Litouwen volgen geen 
taallessen, al verbeteren ze tijdens de stage ook hun kennis van het 
Engels. 
De stagiairs in Sevilla en Litouwen verblijven respectievelijk in 
een jeugdherberg en groot appartement. De leerlingen in Londen 
(Dublin) zijn drie weken in een gezin te gast. 

Voor de twee TSO-projecten zijn beperkt stagebegeleiders ter 
plaatse om de stages mee op te starten en te evalueren. Voor de 
BSO-stages zijn er continu stagebegeleiders aanwezig. 
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Grensverleggende stages
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs, Roeselare
2020-1-BE02-KA116-074455
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Polenplein 23
8800 Roeselare
051/ 20 88 77
www.viso-roeselare.be
Cindy Claeys

PROJECT
Door drie weken op buitenlandse stage te gaan, kijken onze 
leerlingen op een andere manier naar Europa, verruimen ze hun 
blik en plaatsen ze problemen die ze in België op stage zien in een 
breder perspectief. 
We volgen een selectieprocedure volgens vastgelegde criteria. Eén 
van die criteria is dat we voorrang geven aan kansarmere leerlingen 
van wie we overtuigd zijn dat ze zo een ervaring opdoen waar ze 
anders de kans niet toe zouden krijgen. 

We proberen doorheen de jaren zoveel mogelijk verschillende 
collega’s als begeleider mee te sturen, zij zien het namelijk als een 
belangrijke vorm van professionalisering. 

Ter voorbereiding is er een infoavond voor de geselecteerde 
leerlingen en hun ouders. Op deze infoavond nodigen we de 
deelnemers van de buitenlandse stage van het voorgaande jaar uit. 
Er zijn taal– en praktijklessen, info over budgettering, rapportering 
en evaluatie en een teambuilding. De leerlingen maken een 
Europass CV. 

Na de stageperiode geven de leerlingen een presentatie aan de 
medeleerlingen, leerkrachten en hun ouders. Elke buitenlandse 
stage wordt ook grondig geëvalueerd. Alle deelnemers ontvangen 
een Europass Mobility. 

Zoals voorgaande jaren, willen we jaarlijks twintig leerlingen voor 
drie weken op stage sturen, begeleid door vier leerkrachten. 
In de toekomst willen we internationalisering nog breder uitwerken 
en per schooljaar tien leerlingen van 6 Sociaal Technische 
Wetenschappen en 6 Schoonheidsverzorging stage laten lopen 
in Londen (is Londen niet mogelijk, dan zoeken we een ander 
land). Hoewel de leerlingen 6 STW geen stage in hun curriculum 
hebben, willen we hen toch in contact brengen met het werkveld 
in een internationaal perspectief. Een goed taalgebruik is ook een 
paspoort om bepaalde doelen te bereiken. 

We willen ook blijvend gastland zijn voor andere scholen. We 
ontvangen buitenlandse leerkrachten en contactpersonen en 
bieden stageplaatsen aan buitenlandse leerlingen. Alle leerkrachten 
worden aangesproken om gastgezin te zijn, leerlingen te ontvangen 
in de les en hen de omgeving te tonen.

“ Door drie weken op buitenlandse stage te 
gaan, kijken onze leerlingen op een andere manier 
naar Europa, verruimen ze hun blik en plaatsen ze 
problemen die ze in België op stage zien in een 
breder perspectief.
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Ithaka
Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee, Geel
2020-1-BE02-KA116-074472
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
014/ 57 85 64
www.kogeka.be
Danny Van der Veken

PROJECT
Onze scholengemeenschap werkt mobiliteiten uit voor leerlingen en 
leerkrachten, omdat ervaring ons leert dat dergelijke buitenlandse 
ervaringen een enorme meerwaarde bieden op vlak van zowel 
professionele als persoonlijke ontwikkeling. 

Onze leerlingen volgen stages in het buitenland, in een bedrijf of 
organisatie die aanleunt bij hun studierichting en interesses. Ze 
werken in een omgeving waar ze, met ondersteuning, gekende 
technieken toepassen in een onbekende situatie. Ze leven in een 
ander land en staan open voor deelname aan het dagelijkse leven. 
Ze krijgen toegang tot allerhande informatiebronnen om zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen. Dit kan gebeuren via interactie 
met de stagebegeleider ter plaatse, via naslagwerken, internet, 
eigen onderzoek...

“ De stages dagen leerlingen en leerkrachten 
uit om in team in een cross-culturele context te 
denken en te werken.

 

Door als leerkracht in contact te komen met andere Europese 
scholen en bedrijven via staff trainings, ontstaat er een wederzijdse 
overheveling van ideeën en praktijken. Dit zorgt voor meer 
competenties in het eigen vakgebied, dankzij de zorgvuldig 
uitgekozen stageplaatsen en dito mentoren, betere 'social skills' 
door het samenleven in een andere cultuur en verrijking op cultureel 
en sociaal vlak. 
Bovendien is er het pedagogisch concept 'LED-leren' dat in 
de internationale stages ingebed is: levensecht, eigentijds en 
duurzaam leren. De stages dagen leerlingen en leerkrachten uit 
om in team in een cross-culturele context te denken en te werken. 
Hierbij ontdekken en gebruiken ze nieuwe technieken en tools 
en leren ze efficiënt en mediawijs te communiceren. In dit kader 
zijn in deze aanvraag de volgende thema's voor stafmobiliteiten 
opgenomen: collegiale visitatie, differentiëren, internationalisering 
en co-teaching.
Tenslotte bepaalt het directieteam jaarlijks beleidsprioriteiten. 
De thema's voor stafmobiliteiten zijn omgaan met diversiteit en 
ouderbetrokkenheid (bij anderstaligen).

Concreet werken we verder aan een uitbreiding van het aantal 
departementen en studierichtingen die toegang krijgt tot 
buitenlandse stages, een verdere verhoging van het aantal 
mobiliteiten en een uitbreiding van ons stagenetwerk en 
een verdere toegankelijkheid en democratisering voor alle 
gemotiveerde potentiële deelnemers.
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Professionaliseren door internationaliseren
DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs, Aalst
2020-1-BE02-KA116-074484
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Onderwijsstraat 5
9300 Aalst
053/ 72 96 80
www.dvmhtbaalst.be
Petra De Zutter

“ Er is begeleiding van leerkrachten ter plaatse 
om te ondersteunen, evalueren en om het culturele 
programma te begeleiden.

PROJECT
We willen de volgende twee jaren een buitenlandse stage naar 
Malta organiseren. 

Vijftien en tien leerlingen 6 TSO Office & Communication en zeven 
en tien leerlingen 6 Business volgen drie weken administratieve 
stage. Telkens zes leerlingen van 7 Se-n-Se Esthetische 
lichaamsverzorging volgen drie weken stage in beautysalons. Er 
is drie weken stage in kapsalons voor twee keer tien leerlingen 
van het zevende jaar Haarstylist en twee en vijf leerlingen van het 
zevende jaar Kapper-Stilist-duaal. 

Paragon Europe helpt ons bij het vinden van gastgezinnen en 
stageplaatsen. Het cultureel programma verzorgen we zelf.

Er is begeleiding van leerkrachten (twee keer negen leerkrachten) 
ter plaatse om te ondersteunen, evalueren en om het culturele 
programma te begeleiden.

We sturen opnieuw twee leerkrachten naar het Institut Notre Dame 
in Evreux (Frankrijk) en twee leerkrachten naar het San Andrea 
College in Malta om er een job shadowing te doen.
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SUI Abroad - Join us in learning!
Sint-Ursula-instituut, Lier
2020-1-BE02-KA116-074485
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Kanunnik Davidlaan 15
2500 Lier
03/ 491 92 10
www.sui.campussintursula.be
Ellen Wouters

PROJECT
We merkten al dat een internationale stage een enorme boost 
geeft aan het zelfvertrouwen van onze leerlingen en dat zij heel wat 
competenties verwerven die deuren openen op het vlak van hogere 
studies en het beroepsleven. 

Het VET-charter gaf ons een boost om nog verder te 
internationaliseren. We merken dat zowel in de leraarskamer als in 
de klassen het concept internationale stage een begrip wordt. Van 
september tot maart worden de leerlingen voorbereid. Ze dienen 
hun kandidatuur in en leggen hun motivatie uit. In voorbereidende 
sessies komen zowel cultuur, taal, stage als praktische zaken aan 
bod. Alle ambassadeurs krijgen een eigen sweater met het logo van 
de school én de verwijzing naar het Erasmus+ programma. Omdat 
de geselecteerde leerlingen uit allerhande studierichtingen komen, 
organiseren we ook een teambuilding. 

Twee collega’s gingen op prospectie naar Dublin. Vooral voor 
de leerlingen uit de IT-richting geeft Dublin heel wat kansen. Ze 
lopen er drie weken stage in uiteenlopende sectoren. Tot nu toe 
zijn onze partnerorganisaties een grote meerwaarde: ze vinden 
stageplaatsen, zijn vast aanspreekpunt en organiseren culturele 
uitstappen en taallessen. 

Telkens begeleiden twee leerkrachten de groep naar de 
bestemming om de leerlingen wegwijs te maken in de stad en 
ze mee te begeleiden naar de stageplaatsen. Vervolgens blijven 
de leerlingen zelfstandig op de bestemming. Gedurende deze 
weken leren ze zelfredzaam zijn, oplossingen zoeken, omgaan 
met verschillende bevolkingsgroepen en andere talen spreken. 
Tenslotte gaan twee andere leerkrachten tegen het einde van de 
stage naar de bestemming om de evaluaties mee op te volgen, de 
uitreiking van de certificaten mee te maken en de leerlingen terug 
te begeleiden. De leerlingen houden tijdens hun verblijf een blog en 
Instagram bij.
 

“ Omdat de evaluaties heel positief zijn, blijven 
we het Erasmus+ verhaal verder uitwerken en 
verbeteren.

Omdat de evaluaties heel positief zijn, blijven we het Erasmus+ 
verhaal verder uitwerken en verbeteren. Volgend jaar gaan we 
ook verder met e-Twinning met een collega uit het 3e jaar en 
een collega uit Turkije. Dit alles zal er zeker voor zorgen dat de 
leerlingen in hun laatste jaar doordrongen zijn van het buitenlands 
project dat de volgende jaren verder zal worden uitgerold. Hopelijk 
mogen we daar één van de vele spelers in blijven.
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Cross the border
Margareta-Maria-Instituut TSO-BSO, Kortemark
2020-1-BE02-KA116-074494
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Handzamestraat 18
8610 Kortemark
051/ 56 77 33
www.mmikortemark.be
Marij Vanlauwe

PROJECT
De buitenlandse stage naar Groningen maakt intussen deel uit 
van het curriculum van de opleiding 7de jaar BSO Kinderzorg. We 
werken nauw samen met de kinderopvang SKSG. Zij leggen de 
focus op kinderparticipatie, natuurbeleving en buitenspelen, wat op 
de reguliere stageplaatsen nog te weinig aan bod komt.

Drie stageleraren zijn op de werkvloer aanwezig. Twee begeleiders 
zijn de volledige stage bij de studenten en twee blijven voor een 
week. Ze bieden ondersteuning op de stageplaats en 's avonds 
bij het reflecteren over hun ervaringen en bij de uitwerking van de 
stageopdrachten. 

“ Een gezamenlijke studiereis blijkt de band 
tussen school en werkveld te verstevigen.

De stage draagt voor de leerlingen bij tot de professionele 
en persoonlijke ontwikkeling en verhoogt de kansen op de 
arbeidsmarkt. De leraren verspreiden hun ervaringen in de vakgroep 
en in de cel internationalisering.  

Binnen de richting Jeugd- en Gehandicaptenzorg is de 
buitenlandse stage naar Roemenië een certitude geworden. Een 
elftal studenten en drie begeleiders lopen er twee weken stage in 
een school en twee dagcentra. De studenten leren in een andere 
omgeving met minder middelen de ondersteuning van personen 
met een beperking op zich te nemen. 

Ook professionalisering van leraren willen we verder 
uitbouwen. Voor vijf leraren Kinderzorg en vijf mentoren van 
onze stageplaatsen richten we een job shadowing in om ons 
te verdiepen in 'natuurkinderopvang'. In Kopenhagen zijn er 
verschillende groene kinderopvanginitiatieven midden in de stad. 
We willen die graag bekijken om ideeën op te doen.

De opgedane kennis wordt niet enkel doorgeven in de school 
maar ook in het werkveld, dankzij de mentoren. Een gezamenlijke 
studiereis blijkt ook de band tussen school en werkveld te 
verstevigen. 

Na deze job shadowing willen we onze bevindingen en ervaringen 
delen met het volledige team. We willen ook de mentoren van 
de andere stageplaatsen meenemen in ons verhaal, door hen te 
informeren over de aanpassingen en onze ervaringen te delen.
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Op ontdekking in Europa
Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen
2020-1-BE02-KA116-074500
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Lamorinièrestraat 248
2018 Antwerpen
03/ 285 94 00
www.stedelijkonderwijs.be
An Pallemans

PROJECT
De leerlingen van 7 Kinderzorg en Zorgkundige lopen stage in 
kinderdagverblijven en de ouderenzorg. Het is de bedoeling dat 
ze als volwaardig lid van een verpleegkundig/verzorgend team 
methodisch werken binnen een zorgplan en kunnen omgaan met 
diversiteit. 

In Spanje lopen de leerlingen van 6 Opvoeder-Begeleider 
gedurende drie weken stage in kinderdagverblijven, de ouderenzorg 
en in centra voor mensen met een beperking. De leerlingen leren 
er om mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, 
verstandelijke, sociale of meervoudige beperking te begeleiden. Ze 
leren door middel van taal, muziek, beweging en handvaardigheid 
creatief te werken en een pedagogische, ondersteunende en 
professionele band op te bouwen. 

In Finland lopen de leerlingen van 6 Gezondheids- en 
Welzijnswetenschappen eerst stage in kinderdagverblijven en 
daarna in de ouderen- en ziekenzorg. De stage van deze leerlingen 
is eerder gericht op het verkennen van het werkveld om zo een 
gefundeerde keuze te kunnen maken in hun studietraject. De 
nadruk ligt op participatie in het werkveld en assistentie bij 
activiteiten. Ze leren er na te denken over hun eigen functioneren in 
praktijkgerichte situaties. 

De buitenlandse stage wordt geïntegreerd in verschillende 
vakken. De leerlingen schrijven een motivatie- en sollicitatiebrief, 
worden voorbereid op hun sollicitatiegesprek en bestuderen 
de geschiedenis en cultuur van het stageland. Tijdens 
voorbereidingsdagen groeit de groep beter naar elkaar toe en 
vergroot de zelfredzaamheid. Er worden extra taallessen gegeven 
specifiek voor hun vakgebied. 

De permanente aanwezigheid van leerkrachten is van cruciaal 
belang. Ze gaan minstens een keer per week op stagebezoek, 
organiseren uitstappen en delen hun ervaringen met het 
schoolteam. 

Het project wordt grondig geëvalueerd door leerlingen, leerkrachten 
en directie.
Na de stageperiode zijn er reflectiedagen en geven de leerlingen 
een presentatie. 

Een buitenlandse stage is een meerwaarde voor de opleidingen. 
Ze heeft een positieve invloed op de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen en vergroot hun kansen op de 
arbeidsmarkt. De professionalisering van de leerkrachten vergroot 
en heeft een impact op de totale schoolwerking. Zowel bij de 
leerlingen als de begeleidende leerkrachten wordt het Europees 
burgerschap versterkt.

“ Zowel bij de leerlingen als de 
begeleidende leerkrachten wordt het 
Europees burgerschap versterkt.
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Science and technology in Italy-Perugia 2
vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde, Oudenaarde
2020-1-BE02-KA116-074502
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Hoogstraat 30
9700 Oudenaarde
055/ 33 46 80
www.bernardusscholen.be
Kathelijne Van Betsbrugge

PROJECT
STIP 2 is een twee weken durend Erasmus+ stageproject, met als 
ontvangende organisatie de afdeling Applied Biology, Section 
of Applied Botany, Department of Civil and Environmental 
Engineering University of Perugia. De thema’s zijn voedselproductie 
en -veiligheid, gezondheid en welbevinden en wetenschap als basis 
voor behoud van cultureel patrimonium.

De stage wordt georganiseerd voor de voltallige klas 6 
Biotechnische wetenschappen en 6 Techniek Wetenschappen. Vorig 
jaar werd voor vijftien leerlingen een aanvraag ingediend, maar we 
vragen nu een beurs aan voor de zes later bijgekomen leerlingen. 

Onze school staat in voor het bespreken en opstellen van een 
tijdsschema en de organisatie van het transport en verblijf in Italië. 
We zorgen voor voorbereiding van de stagiairs en ondersteuning, 
begeleiding en culturele uitstappen ter plaatse. Na de stage is 
er follow-up, evaluatie en disseminatie en de uitreiking van de 
Europass Mobiliteit. Met dit project realiseren we ongeveer 45 
vakoverschrijdende eindtermen. 

“ Met dit project realiseren we ongeveer 45 
vakoverschrijdende eindtermen.

Onze partner organiseert de praktijkervaring en 
stagewerkzaamheden op diverse locaties.
Ten eerste is er praktijkervaring op het Centro Appenninico in 
Rieti, voor de studie van de gewassen in relatie tot het reliëf, 
gepaard met meteorologie en de studie van klimaatwijziging ahv 
Fenologische tuin(en). 
De leerlingen doen er ook onderzoek naar de teelt van originele, 
streekgebonden planten en dieren: verwerking van buffelmelk, 
oogst en verwerking van truffels...

Vervolgens is er praktijkervaring op Tenimenti Fanini. Het bedrijf 
combineert moderne wijnbouw met een grote kennis van bodem en 
klimaat. 

Tenslotte is er praktijkervaring in het Department of Civil and 
Environmental Engineering aan de Universiteit van Perugia. De 
leerlingen krijgen er praktijk in laboratoria rond monitoring van 
stof en pollen en gaan er de invloed van die deeltjes op cultureel 
erfgoed, allergieën en landbouwgewassen na.

De rol van de begeleidende leerkracht is in dit project heel 
belangrijk. De leraar begeleidt de leerlingen tijdens hun 
stagepraktijk, tijdens het maken van hun stageverslagen en 
evalueert de stage samen met de ontvangende partner.
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EuroVITO5 - Landbouw en klimaat
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, Hoogstraten
2020-1-BE02-KA116-074534
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Gravin Elisabethlaan 30
2320 Hoogstraten
03/ 340 40 30
www.vito-hoogstraten.be
Ken Van Wyk

PROJECT
Het aspect klimaatverandering wordt in dit project bekeken vanaf 
twee kanten: enerzijds het effect van land- en tuinbouwactiviteiten 
op ons klimaat en hoe we daar in de toekomst op een andere, 
betere manier mee kunnen omspringen en anderzijds de gevolgen 
van klimaatverandering op de land- en tuinbouwsector. Door dit 
te bekijken vanuit een ander geografisch perspectief, worden de 
problemen van klimaatverandering scherper gesteld.

De leerlingen van het 6de jaar BSO Land- en Tuinbouw werken in 
Spanje in de land- en tuinbouw en groente- en fruitgroothandel. Ze 
oogsten producten, maken ze marktklaar, sorteren ze en pakken ze 
in. Ze leren hierbij te handelen naar marktnormen, kwaliteitseisen 
en de wettelijke regels betreffende voedselveiligheid.

“ Op schoolniveau worden de deelnemers 
ambassadeur om Erasmus+ uit te dragen naar 
de leerlingen van de volgende schooljaren en van 
andere afdelingen.

Ze wonen en werken zelfstandig, onder begeleiding van een 
paar leerkrachten. De stage omvat het samen leven en samen 
werken met een heterogene groep. Dit brengt moeilijkheden en 
uitdagingen met zich mee. Ze leren zich beter inleven en kunnen 
zelf een beter beeld vormen van de (arbeids)wereld waarin zij zullen 
terechtkomen. Ook op het vlak van arbeid zijn ze na deze stage in 
staat om te werken naar opgelegde normen. Ze lossen problemen 
op die de gevraagde kwaliteit of kwantiteit op het einde van de 
dag beïnvloeden.  

De stages in Frankrijk worden ingericht voor leerlingen van het 
7de jaar BSO Land- en Tuinbouw, en voor leerlingen van het 
6de jaar TSO Dier- en Landbouwtechnische wetenschappen 
en Planttechnische wetenschappen. De stagebedrijven worden 
met zorg uitgekozen door de ontvangende partnerschool, op 
maat van de individuele interesse en verworven technische en 
taalvaardigheden. Hoewel er een grote zelfstandigheid wordt 
nagestreefd, voorzien we toch een aantal begeleiders. Zij faciliteren 
het vervoer ter plaatse, ondersteunen de deelnemers en volgen en 
evalueren hun leerproces.

De deelnemers nemen de verworven vaardigheden mee in 
hun persoonlijke leven en werkwereld. Zij dragen de opgedane 
ervaringen uit in hun nabije omgeving, zowel binnen de school als in 
hun privésfeer. 

Op schoolniveau worden zij ambassadeur om Erasmus+ uit te 
dragen naar de leerlingen van de volgende schooljaren en van 
andere afdelingen, op het niveau van de school en scholengroep. 
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Verruim je horizon: leren en werken in Europa.
Technisch Heilig-Hartinstituut, TESSENDERLO
2020-1-BE02-KA116-074547
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Heilig-Hartlaan
3980 Tessenderlo 
013/ 67 02 76
ww.thhi-tessenderlo.be
Yasmien Hautekeete

PROJECT
In deze aanvraag vragen we een verlenging en twee nieuwe 
partnerschappen aan. Zo willen we volgend schooljaar 37 leerlingen 
de kans geven om een stage te doen en vijf leerkrachten of 
ondersteunend personeel een job shadowing laten volgen bij een 
Europese partnerschool.

Ervaring leert dat een buitenlandse stage een positieve invloed 
heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen: ze leren 
zelfstandig handelen en zijn verplicht om zich uit te drukken in 

een andere taal, ze ervaren hoe het is 
om te leven, te leren en te werken in een 
ander Europees land en het vergroot hun 
kansen op de arbeidsmarkt. Er gaan één 
of twee begeleidende leerkrachten mee 
die meedraaien op de stageplaats en 
fungeren als brug tussen de leerlingen en de 
ontvangende instelling. 

Voor de selectie kijken we vooral naar 
de motivatie van de leerling. Daarnaast 
bereiden ze een presentatie en eventueel 
een werkstuk voor. Als voorbereiding houden 

we een infoavond voor alle ouders, zijn er taallessen, kooklessen en 
teambuildingsactiviteiten.

We vragen één mobiliteit aan naar Noorwegen. Sam zit in zijn 
laatste jaar Interieurinrichting en zijn droom is om enkele maanden 
stage te lopen in Noorwegen.
Negen leerlingen van Industriële Wetenschappen voeren in een 
Vlaams bedrijf in Londen onderzoek en dataverwerking uit. 
Vijf leerlingen uit de richting Multimedia en Printmedia maken in 
Reykjavik enkele pagina’s uit een vaktijdschrift.
Zes leerlingen Multimedia kunnen op stage naar MKE Kiskepzo es 
Kollegium, een vooraanstaand opleidingscentrum in Boedapest. 
Acht leerlingen 6 Autotechnieken kunnen opnieuw terecht bij Escar 
l’Escala, een groot bootherstelbedrijf in Spanje, voor een stage van 
twee weken. 
Acht leerlingen 7 Chemische Procestechnieken Duaal zijn welkom 
bij SBGD voor een opleiding van twee weken. 

“ Ervaring leert dat een buitenlandse stage 
een positieve invloed heeft op de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen.

We willen ook verder inzetten op de professionalisering van ons 
personeel. Daarom sturen we vijf leerkrachten uit om te leren van 
buitenlandse collega’s.

De avonturen van onze buitenlandse projecten zijn te volgen via 
onze Facbookpagina. Daarnaast communiceren we geregeld in de 
lokale pers, onze eigen schoolkrant en delen we onze verhalen met 
scholen in de buurt. 
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Buitenlandse stages in 2021 en 2022
GO! technisch atheneum Ensorinstituut Oostende, Oostende
2020-1-BE02-KA116-074551
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Generaal Jungbluthlaan 4
8400 Oostende
059/ 50 09 31
www.ensorinstituut.be
Charlot Vercruysse

PROJECT
Door de Brexit waren we dit schooljaar genoodzaakt op zoek te 
gaan naar een nieuwe bestemming. We werken nu samen met twee 
intermediaire organisaties voor de stages van 7 Haarstilist, 7 Mode 
en 6 Business Management, 6 Office Management, 6 Accountancy 
en 6 Informaticabeheer in Malta. 

Met 7 Haarstilist en 7 Mode willen we toch terug naar Londen. We 
willen de mooie contacten niet verloren laten gaan. 
Met 6 Schoonheidsverzorging blijven we de goede contacten met 
de salons in Nice verderzetten. Bovendien zorgt een stage in het 
Frans ervoor dat de cirkel van de CLIL-lessen rond is.
6 Podiumtechnieken, 6 Architecturale en Interieurdesign, 6 Art, 
Design en Media en 7 Graphic Communication gaan naar Finland.
7 Specialiteitenrestaurant en 6 Toerisme gaan naar onze 
partnerschool Escola de hotelaria e turismo in Coimbra. 

“ Wij kiezen voor een fulltimebegeleiding tijdens 
de buitenlandse stage en dat blijkt een troef te 
zijn.

Onze partner van kappersketen Headmasters komt aan het begin 
van het schooljaar les geven ter voorbereiding van de stage in 
Londen. 

Naar onze nieuwe partnerscholen in Raahe en Jyväskylä sturen we 
leerkrachten Podium, Graphic en/of Kunst om een job shadowing te 
doen. 
Onze ICT-coördinator kan een week naar Joensuu om daar meer te 
leren over hoe ze IT in het onderwijs organiseren. 
Een leerkracht LO doet een job shadowing van twee maanden 
in Spanje om te leren hoe nieuwe bewegingsvarianten meer 
geïntegreerd kunnen worden in het dagelijkse schoolleven. Zij zal er 
zelf ook een aantal uur per week les geven.

Wij kiezen voor een fulltimebegeleiding tijdens de buitenlandse 
stage en dat blijkt een troef te zijn, zowel voor onze leerlingen, 
onze partners ter plaatse als voor de ouders. De begeleiders 
wisselen doorheen de periode. Ze kunnen de stage van heel dichtbij 
opvolgen en ervoor zorgen dat alles goed verloopt. 
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Proeven en leren binnen Europa
GO! technisch atheneum Campus Wemmel, Wemmel
2020-1-BE02-KA116-074554
ILM - VET-Charters

THEMA’S
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Zijp 14-16
1780 Wemmel
02/ 456 01 01
www.campuswemmel.be
Ives Coppens 

PROJECT
Dankzij dit Erasmus+ project kunnen onze leerlingen internationale 
ervaring opdoen en zo de verworven informatie, kennis en 
methodiek delen met andere deelnemers en culturen. Ze krijgen een 
unieke kans om zichzelf te bewijzen. 

Voor de leerlingen van het zesde jaar Hotel/Toerisme TSO is het 
de bedoeling dat ze zelfstandig de beroepsactiviteiten leren 
uitvoeren in een andere taal dan de moedertaal, met het oog op 
het verwerven van flexibele en persoonlijke vaardigheden in een 
Europese context. De leerlingen van het zesde jaar Lichamelijke 
opvoeding-Sport TSO werken tijdens een veertiendaagse opleiding 
in Nederland aan de hand van een afwisselende invulling tussen 
sport, cultuur en ondernemerschap aan persoonlijke vaardigheden 
en competenties. 

“ Stages versterken de praktijkgerichtheid van 
de opleiding en zijn een uitstekend hulpmiddel 
voor beroepsoriëntering.

Stages versterken de praktijkgerichtheid van de opleiding en zijn 
een uitstekend hulpmiddel voor beroepsoriëntering. De leerlingen 
zijn meer gemotiveerd, verwerven een hogere zelfstandigheid 
en krijgen meer inzicht in eigen capaciteiten. Het bevordert 
de samenwerking tussen school en onderneming, stimuleert 
het individuele ondernemerschap, zet aan tot het behoud en 
de versterking van een gezonde levensstijl en versterkt de 
competenties, vaardigheden en kennis.

De leerlingen van de afdeling BSO Specialiteitenrestaurant en TSO 
Hotel lopen zeven weken stage in hotels in Tallinn, TSO Toerisme 
op campings in het zuiden van Frankrijk en TSO LOSP twee weken 
in Nederland, ter versterking van ondernemerschap met oog op 
sportieve, culturele en lifestyle activiteiten.

De begeleidende leerkrachten observeren, nemen deel, evalueren de 
stage en coachen hun leerlingen waar nodig. Na het project geven 
zijn hun bevindingen door aan de betrokken vakwerkgroepen.

De leerkrachten gaan naar de internationale conferentie van 
AEHT te Aveiro waar ze verschillende workshops volgen en 
met internationale partners ideeën uitwisselen over hotel- en 
toerismeonderwijs binnen Europa.

De stage zal worden geëvalueerd door de leerling zelf, de 
begeleiders, de leerkrachten van de gastschool en de mentor van 
de stageplaats. De stageplaatsen voorzien een stagecertificaat en 
de school zorgt voor een Europass. 
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ECVET, integration, apprentice/traineeship, Europass Mobility
Provinciaal Instituut PIVA, Antwerpen
2020-1-BE02-KA116-074564
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Desguinlei 244
2018 Antwerpen
03/ 242 26 00
www.piva.be
Maarten Janssens

PROJECT
Op PIVA voorzien we buitenlandse mobiliteiten voor onze studenten 
en pas afgestudeerden. 

Ten eerste is er een individuele stage van vijf maanden voor 
pas afgestudeerde leerlingen. In de eerste maand volgen de 
leerlingen een inductieprogramma in de partnerschool. Ze krijgen 
een intensieve taalcursus, maken culturele uitstappen, bezoeken 
bedrijven en volgen praktijklessen. Na die eerste maand doen ze 
vier maanden stage in een restaurant, bakkerij, slagerij of hotel. 
De ontvangende school zorgt voor de stageplaats. Een (praktijk)
leerkracht van onze school doet een stagebezoek.

Vervolgens is er een individuele stage van vier of zeven weken voor 
de leerlingen Bakkerij en Slagerij, Hotel, Restaurant en Keuken. De 
partnerschool voorziet ook een culturele uitstap en een activiteit 
op de school. Tijdens de stage gaat er een praktijkleerkracht van 
onze school op stagebezoek.

Tenslotte gaat de hele klas uit het zevende jaar 
Specialiteitenrestaurant als groep op stage in Frankrijk. Ze doen 
tien dagen stage in de partnerschool en bedrijven. Tijdens deze hele 
stage worden ze door twee praktijkleerkrachten van PIVA begeleid.

De begeleiding van onze studenten gebeurt ten eerste door de 
coördinatoren en leerkrachten van de partnerschool en ten tweede 
door onze coördinatoren internationalisering en een leerkracht van 
onze school, die gedurende de stage één keer op stagebezoek gaat. 

Voor beide stages voorzien we vooraf infomomenten. Ook na de 
stage wordt een terugkomdag gepland. De stagiairs maken een 
tussentijds verslag, waarvan een samenvatting gedeeld wordt via 
de nieuwsbrief van de school en Facebook. 

“ We zijn ervan overtuigd dat zonder de beurzen 
van Erasmus+ heel wat leerlingen dit avontuur 
nooit kunnen aangaan.

We werken voor al onze leerlingen met evaluatiepapieren 
ontwikkeld in samenspraak met de andere partnerscholen, volgens 
de ECVET-methode (European credit system for vocational 
education and training). Al onze studenten doen de testen en 
cursussen van het Online Language Support systeem en krijgen na 
afloop van hun stage een Europass Mobility.

We merken dat onze buitenlandse mobiliteiten ervoor zorgen dat 
onze studenten enorm groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. We 
zijn ervan overtuigd dat zonder de beurzen van Erasmus+ heel wat 
leerlingen dit avontuur nooit kunnen aangaan. 
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CLW cares, aLways and everyWhere!
Autonoom Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, Sint-Amandsberg
2020-1-BE02-KA116-074606
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Wittemolenstraat 9
9040 Sint-Amandsberg
09/ 251 11 05
www.clwgent.be
Els Van Doorsselaer

PROJECT
Deze aanvraag voor 32 stageplaatsen is een onderdeel van het 
verder uitbouwen van onze stage. Het aantal leerlingen dat jaarlijks 
op stage gaat, houden we op 16. Om nog meer in het aanbod van 
de stageplaatsen te kunnen differentiëren, zetten we systematisch 
in op de prospectie van nieuwe partners. 

Ons centrum heeft geleerd dat leren buiten de schoolmuren 
veel impact heeft op het traject van de jongere. Onze doelgroep 
functioneert beter in een reële werkomgeving. Dit in combinatie 
met het even weg zijn uit hun thuissituatie zorgt voor de ideale 
leeromstandigheden. Samen leren en samen werken blijft een grote 
uitdaging. De doelstellingen van ons project zijn duidelijk en worden 
jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Ons project staat of valt met 
de begeleiders die ook samen met de leerlingen op de werkvloer 
aanwezig zijn. De relatie die zij opbouwen met de leerling dragen de 
leerlingen mee tot het einde van hun schoolcarrière. De intensieve 
samenwerking van collega’s tijdens de stage zorgt er voor dat ook 
die band sterker wordt en dat ook heikele punten bespreekbaar 
worden. Na elke stage wordt het project met de buitenlandse 
partners besproken. 

Zowel intern als binnen de scholengemeenschap groeit de 
interesse in internationale stages. We willen nu ook inzetten op 
mobiliteiten van leerkrachten. Drie praktijkleerkrachten gaan 
vijf dagen op uitwisseling naar Duitsland en drie naar Tsjechië. 
Tijdens de uitwisseling staat competentiegericht onderwijs 
in het beroepsonderwijs centraal en bekijken wij hoe zij dit 
combineren met ontwikkelingsgerichte feedback. In Duitsland 
ligt de focus op lassen, mechanica en schilderen. In Tsjechië op 
de domeinen administratief medewerker, winkelbediende en 
magazijnmedewerker. 

Wij willen met deze uitwisseling twee doelstellingen bereiken. 
Enerzijds zetten we in op de professionalisering van onze 
leerkrachten, die vaak aangeven dat zij alleen staan in de 
ontwikkeling van competentiegericht cursusmateriaal en anderzijds 
willen wij hen de kans geven om te leren van hun buitenlandse 
collega’s. Het gaat niet over een opgelegd lessenpakket: op adem 
kunnen komen tijdens discussies, overleggen, observeren… werkt 
motiverend. Het zorgt voor een open blik op les geven. 

“ Samen leren en samen werken blijft een grote 
uitdaging.
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Stages Hotel - Restaurant-Keuken - Stella Maris - 2020
Stella Marisinstituut, Merksem
2020-1-BE02-KA116-074612
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Stella Marisstraat 2
2170 Merksem
03/ 644 29 30
www.stellamarismerksem.be
Patrick Truyens

PROJECT
We zetten voor onze leerlingen Hotel en Restaurant-Keuken al jaren 
sterk in op internationale stages. Via een buitenlandse leerervaring 
willen we onze leerlingen een plaats geven in de internationaal 
georiënteerde horecawereld. Het opent deuren en vergroot hun 
kansen dankzij de opgedane talenkennis, de ervaring met andere 
culturen en de verhoogde zelfstandigheid.  
 
Deelname aan buitenlandse projecten is gunstig voor de stielkennis 
en persoonlijke ontwikkeling van onze jongeren en stimuleert de 
Europese burgerzin. 
 
Uit een bevraging die de betrokken leraren deden bij hun leerlingen 
blijkt dat die zelf ook vragende partij zijn. Door hun socio-
economische achtergrond krijgen ze niet allemaal de kans om op 
eigen kracht zo'n ervaring op te doen. 

“ Deelname aan buitenlandse projecten is 
gunstig voor de stielkennis en persoonlijke 
ontwikkeling van onze jongeren.

Door de buitenlandse stage gebruiken de leerlingen de aangeleerde 
competenties in de reële horecawereld, ontwikkelen ze sociale 
vaardigheden en zelfredzaamheid, worden ze ondergedompeld in 
een vreemde taal en brengen ze expertise uit het buitenland mee 
naar het eigen klaslokaal. 

Wij voorzien bij elke buitenlandse stage ook een bezoek van een 
van onze leraren. Dankzij deze opvolging kunnen zij contact met 
buitenlandse hotelhouders en/of horeca-eigenaars onderhouden, 
mee garant staan voor de kwaliteit van de stage en zelf 
bijkomende expertise opdoen over de werkwijze en visie van 
buitenlandse collega's.
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Werkervaring in een internationale context
Stedelijk Lyceum Olympiade, Antwerpen
2020-1-BE02-KA116-074620
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
7de Olympiadelaan 2
2020 Antwerpen
03/ 242 90 60
www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumolympiade
Peter Koeck

PROJECT
Op onze school werken we met een divers publiek en met een hoog 
cijfer in kansarmoede in studierichtingen met de finaliteit werkveld. 
Om de kansen van de leerlingen te vergroten bieden we in vier 
afstudeerrichtingen buitenlandse stages aan. 

De stages maken deel uit van het curriculum met verplichte 
deelname (bv. Gespecialiseerd recreatiemedewerker), zijn een 
uitbreiding op de binnenlandse stages (bv. Toerisme) of ze zijn een 
uitbreiding op binnenlandse stages voor vrijwillige deelname (bv. 
Thuiszorg). De leerlingen voeren kwalitatieve stages uit, al dan niet 
in een vreemde taal. Gezien twee flows grotere groepen kansarme 
leerlingen betreft, kiezen we ervoor om een voltijdse begeleider mee 
te sturen. 

De stages leiden o.a. tot de opstart van een projectweek van 
verschillende praktijk- en taalvakken rond solliciteren. Alle 
stages moeten succesvol worden afgerond en tellen mee voor 
het eindresultaat van de leerlingen. Ze ontvangen ook een 
Europasscertificaat op maat. 

Dankzij Erasmus+ kan de school onze leerlingen niet alleen een 
waardevolle stage aanbieden, maar ook de kans om kennis te 
maken met andere culturen, talen, normen en waarden.

“ Dankzij Erasmus+ kan de school onze 
leerlingen niet alleen een waardevolle stage 
aanbieden, maar ook de kans om kennis te maken 
met andere culturen, talen, normen en waarden.
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Ursulinen Mechelen in Europe - Care & Couture
Ursulinen Mechelen 2, Mechelen
2020-1-BE02-KA116-074621
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Hoogstraat 35
2800 Mechelen
015/ 42 35 42
www.ursulinenmechelen.be
Barbara De Weerdt

PROJECT
We organiseren buitenlandse stages voor onze leerlingen 
van de se-n-se TSO Creatie en patroonontwerpen, 7 BSO 
Modespecialisatie en trendstudie, 7 BSO Thuis- en bejaardenzorg 
en 7 BSO Kinderzorg.

De stages in de richting Mode organiseren we al vele jaren in 
Italië. Dankzij het een duurzaam en hoogstaand netwerk kunnen 
de volgende twee schooljaren acht leerlingen vier weken stage 
lopen in kostuumateliers, tricotbedrijven en maatkleding- en 
bruidsateliers. 

De deelnemers worden grondig voorbereid in de praktijklessen 
en tijdens een achttal voorbereidende lessen. Hun vooruitgang 
op het OLS wordt gevolgd en er wordt aandacht besteed aan de 
Italiaanse cultuur. Verder plannen we een bezoek van een Italiaanse 
costumière.

“ De volgende twee schooljaren kunnen acht 
leerlingen stage lopen in kostuumateliers, 
tricotbedrijven en maatkleding- en bruidsateliers.

We organiseren ook een stage van twee weken in Nederland voor 
alle leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg vanaf 2021 en voor 
alle leerlingen van 7 Kinderzorg in 2022. Voor de selectie van de 
stageplaatsen werken we samen met het zorgcollege van het 
Albedacollege in Rotterdam. Wij helpen ook hun leerlingen bij het 
vinden van een stageplaats in België. Ook deze leerlingen zullen 
grondig voorbereid worden tijdens de praktijklessen en tijdens 
de les Project Algemene Vakken. Aan het Albedacollege zullen 
ze een dag les volgen om kennis te maken met het Nederlandse 
zorgsysteem.

De leerlingen logeren in een b&b, airbnb, huurwoning of hotel. Voor 
de leerlingen van de zorgrichtingen zoeken we zoveel mogelijk naar 
een meer huiselijke setting omdat ze op die manier ook een aantal 
beroepsgebonden vaardigheden en competenties oefenen.

Via sociale media posts worden de stages, Erasmus+ en Epos 
in de kijker geplaatst. Binnen de school wordt ook voortdurend 
aandacht besteed aan disseminatie. Na afloop van de stage 
krijgen alle deelnemers een stagebeoordeling met feedback van 
de stagementor en begeleider, een Europass Mobility en een 
Attendance certificate.

De leraren van Mode en van de zorgrichtingen krijgen voor het 
eerst ook de kans om een job shadowing te doen in Nederland, 
aan het Albedacollege. Enerzijds om zich voor te bereiden op het 
begeleiden van de leerlingen tijdens hun Erasmusstage, anderzijds 
om expertise uit te wisselen.
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SiVi goes Erasmus+
Technisch Instituut Sint-Vincentius, Torhout
2020-1-BE02-KA116-074622
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Spinneschoolstraat 10
8820 Torhout
050/ 22 03 00
www.SiVi.be
Pieter Van Landeghem

PROJECT
Sinds 2009 organiseert de school internationale stages voor 
het 7e BSO-specialisatiejaar 7 LOG. Dit werd uitgebreid naar de 
richtingen 6 OFF, 6 RET en 7 BUS. Het enthousiasme van zowel 
leerlingen als leerkrachten zorgde voor een toenemende interesse 
in bijkomende landen en richtingen. 

De richting Logistiek Duaal is in andere Europese (buur)landen 
heel sterk ingeburgerd. Het bedrijf Voestalpine Sadef in Hooglede 
heeft een zustermaatschappij in Oostenrijk waar duaal leren 
sterk ingebed is. Via hen kunnen we in contact komen met 
zowel bedrijven als scholen of opleidingscentra waar duaal leren 
uitgebouwd is.

Collega Van Landeghem kreeg binnen zijn opdracht tijd en 
ruimte om het internationaliseringsproject verder uit te bouwen. 
De werkgroep werd verder uitgebreid. Naast leerkrachten met 
Europese ervaring sluiten dit jaar een aantal leerkrachten aan die 
een bijdrage kunnen leveren in de verdere ontwikkeling van ons 
project. Hun ideeën en suggesties zorgen voor een nieuwe inbreng. 
Er is een virtuele samenwerking via eTwinning tussen leerlingen van 
de tweede graad met LU en TR. Het is de bedoeling om dit door te 
trekken in de derde graad. 

Het vooropgestelde communicatieplan voor internationalisering 
wordt up-to-date gehouden. Het is belangrijk dat 
internationalisering binnen de school regelmatig in de kijker komt. 
We sluiten regelmatig aan bij bijscholingen met een internationaal 
karakter.

“ Het is belangrijk dat internationalisering binnen 
de school regelmatig in de kijker komt.

Voor 7 REMA en 7 BUS beogen we twee weken stage in Spanje in 
stageplaatsen waar de leerlingen administratieve of commerciële 
taken uitvoeren.
Logistiek duaal en 7 LOG doen een stage gedurende twee of 
drie weken in Denemarken of Roemenië. Dezelfde leerlingen 
(meerderjarig) die minstens één mobiliteit binnen Logistiek deden, 
krijgen de kans om een stage zonder permanente begeleiding te 
verwezenlijken.
De Leerlingen uit de derde graad TSO kunnen - onder begeleiding 
– stage lopen met de nadruk op competenties en vaardigheden uit 
hun opleiding.

Via een job shadowing willen directie en leerkrachten bekijken 
hoe men in het buitenland de stages zowel binnen duaal leren als 
binnen het regulier circuit aanpakt. We willen expertise opdoen 
in verschillende domeinen: didactische aanpak, digitale tools, 
IT-integratie, evaluatiemethodes, methodieken… 
Een win-winsituatie waarbij uitwisseling en professionalisering 
centraal staan.
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Viio goes Europe
viio 2, Tongeren
2020-1-BE02-KA116-074631
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Rode Kruislaan 27
3700 Tongeren
012/ 23 24 60
www.viio.be
Gert Brems

PROJECT
Dit project is een logisch vervolg op onze voorgaande projecten. De 
komende twee jaar is er een enorme stijging van leerlingen die een 
buitenlandse stage willen doen. 

De leerlingen die we de komende twee jaar uitsturen komen 
uit 7BSO (Industriële houtbewerking, Industriële elektriciteit en 
Computergestuurde werktuigmachines) en 7TSO (Industriële 
onderhoudstechnieken). 

Een stage van vier weken is een verplicht onderdeel van het 
curriculum. Met een buitenlandse stage beogen we daar de 
volgende waarden aan toe te voegen: de leerlingen ervaren en 
vergelijken het onderwijssysteem en de relatie tot het bedrijfsleven, 
ze kunnen attitudes vergelijken en het belang ervan toetsen aan 
de praktijk, ze verruimen hun culturele bagage en leren een andere 
taal (Engels). Ze verhogen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
doordat zij op een self-cateringbasis in het buitenland verblijven 
en ze worden meer kritische wereldburgers met het oog op 
verscheidenheid en diversiteit. 

De selectie van de deelnemers gebeurt door ons. De 
partnerorganisaties verdelen de leerlingen ter plaatse in functie 
van hun Europass CV. De leerlingen worden in de bedrijven 
opgevolgd door mentoren ter plaatse en de begeleidende 
leerkrachten. Naarmate de stage vordert krijgen de leerlingen meer 
zelfstandigheid. De leerlingen worden grondig voorbereid: attitudes, 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid spelen een belangrijke rol. 

“ De leerlingen worden grondig voorbereid: 
attitudes, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
spelen een belangrijke rol.

Tijdens de stage delen de leerlingen via een facebookpagina hun 
ervaringen met stakeholders. Ze zullen iedere dag een lijst opstellen 
van de uitgevoerde taken en wat zij hierbij hebben geleerd. Na 
de stage evalueren de begeleidende leerkrachten samen met de 
leerling.

We hebben ontdekt dat begeleiders een cruciale rol spelen in 
het internationaliseringsverhaal: het verlaagt de drempel voor 
leerlingen en ouders en verhoogt de kwaliteit van onze projecten. 
Ter plaatse zijn zij steeds bezig de kwaliteit van stageplaats en 
inhoud te verbeteren. Zij zijn een duurzame bron van feedback. 
Begeleiders plannen in samenspraak met de leerlingen 
uitstappen en activiteiten. Ze zorgen zelf ook voor heel wat 
kruisbestuiving en steken in het land van bestemming heel wat 
op over onderwijs en bedrijven. Ten slotte verspreiden ze mee het 
internationaliseringsverhaal binnen viio en de regio.
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European Landscaping, Equestrianism and Agriculture Now
Vrij Land- en Tuinbouwinstituut, Torhout
2020-1-BE02-KA116-074635
ILM - VET-Charters

THEMA’S
Door de jaren heen zijn de buitenlandse stages een essentieel 
onderdeel van het VLTI geworden, met blijvende invloed op zowel de 
werking van onze school als het leven van heel wat oud-leerlingen.

CONTACTGEGEVENS
Conscienceplein 12
8820 Torhout
050/ 23 15 14
www.vlti.be
Laurent Inghelbrecht

PROJECT
Buitenlandse stages richten we in met vier doelstellingen voor 
ogen. Ten eerste willen we onze leerlingen de kans bieden om hun 
vak aan te leren in bedrijven waar ze hun interesses zoveel mogelijk 
kunnen volgen. De stagebegeleiders maken met de stagegevers 
een programma op maat. 
Een tweede doelstelling is het spreken van een vreemde taal en ten 
derde vinden we het belangrijk dat de stagiairs tijdens de stage 
proeven van de lokale cultuur en leven in de lokale maatschappij, 
zodat ze hun blik verruimen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat 
ze leren op hun eigen benen staan. 

De praktijklessen hebben we aangepast zodat de stages 
maximaal kunnen renderen. Daarnaast worden technische 
taallessen ingericht. Er is een sessie sociale vaardigheden en 
een plantrekweekend. Op een voorafgaande ouderavond worden 
alle belangrijke zaken overlopen. Er zijn tot slot twee sessies 
fotograferen, filmen en monteren met het oog op de foto- en 
filmavond na afloop van de stages.

“ We vinden het belangrijk dat de stagiairs 
tijdens de stage proeven van de lokale cultuur en 
leven in de lokale maatschappij, zodat ze hun blik 
verruimen.

De meeste stagiairs gaan in kleine groepjes of zelfs alleen door. 
Dat wil zeggen dat ze er zelf moeten raken met openbaar vervoer, 
én dat ze ginder ofwel in het gezin van de stagegever inwonen 
ofwel hun potje moeten koken in een appartement. Op een 
uitzondering na worden alle stagiairs bezocht door leraars van 
het VLTI. Stagiairs die willen dat er een leraar mee gaat en de 
hele stageperiode in de buurt is kunnen in met de groep mee naar 
Frankrijk. 

Na afloop van de stages worden de vaardigheden en vakattitudes 
van elke stagiair geëvalueerd. Ze brengen ook een PowerPoint 
voor hun klasgenoten en monteren een stukje film voor op de 
jaarlijkse filmavond. De stagebegeleiders evalueren ten slotte het 
stageproject en sturen de stages en de lessen bij waar nuttig. 

Door de jaren heen zijn de buitenlandse stages een essentieel 
onderdeel van het VLTI geworden, met blijvende invloed op zowel de 
werking van onze school als het leven van heel wat oud-leerlingen. 
Intussen wonen er al enkelen in verschillende landen omwille van 
hun werk of bedrijf. 
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Unieke ervaring opdoen in een Europese context: Soft-skills verwerven in Europa!
GO! technisch atheneum Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem, Sint-Agatha-Berchem
2020-1-BE02-KA116-074636
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Oscar Ruelensplein 13
1082 Sint-Agatha-Berchem
02/ 482 01 01
www.kta-zavelenberg.be
Lieve Lauwereyns 

PROJECT
De deelnemers voor de drie weken stage in Spanje komen uit de 
studierichtingen ICT/Handel/Elektriciteit. Die voor twee weken 
stage in Frankrijk komen uit de richting Centrale verwarming-
sanitaire installaties. De meesten komen uit een kansarme 
thuissituatie.

Tijdens de Europese stage verdiepen ze hun professionele vorming. 
Ze geven hun kennis door aan de stagebedrijven, verwerven 
nieuwe vaardigheden en competenties en slaan een brug naar 
de praktijk. Bedrijven namen contact op om voor hen specifieke 
opdrachten uit te voeren. De deelnemers van flow 1 voeren de 
bestaande opdrachten uit en de deelnemers van flow 2 zorgen voor 
een update. Ze besteden ook aandacht aan de cultuur, natuur en 
gewoontes van het gastland, de werkmethodiek in de bedrijven en 
hebben oog voor de evoluties op de arbeidsmarkt.

“ De meesten van onze deelnemers komen uit 
een kansarme thuissituatie.

Uit ervaring weten we dat dergelijke stages een meerwaarde 
vormen op gebied van vakcompetenties, taalontwikkeling, sociale 
vaardigheden, algemene vorming en een positieve invloed hebben 
op het kritisch Europees denken. Met dit project hebben de 
deelnemers ook de mogelijkheid om de kwaliteit van hun werk 
te verbeteren en oog te hebben voor technologische en digitale 
ontwikkelingen.

De nadruk van de stage-activiteiten in Spanje ligt op het 
vlak ICT, handel en elektriciteit. Door het uitvoeren van 
specifieke opdrachten verwerven de leerlingen steeds meer 
eindverantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
De stageactiviteiten voor Frankrijk situeren zich in het vakgebied 
sanitaire installaties en centrale verwarming.

De buitenlandse partners zorgen voor adequate stageplaatsen. Wij 
toetsen de motivatie van leerlingen en zorgen voor taaltraining met 
aandacht voor de specifieke vakterminologie. Na de stage is er 
evaluatie, een samenkomdag en disseminatie. 

De partnerorganisatie kijkt op het vlot verloop van de stage-
activiteiten en het welzijn van de deelnemers, zorgt voor logistieke 
ondersteuning en onderhoudt dagelijks contacten met het team. 
De begeleiders zorgen voor de accommodatie, het transport, de 
Europass, leggen uitstappen vast, rapporteren en evalueren. 

Ons tweede doel is dat leerkrachten beroepservaring opdoen in 
meerdere Europese landen door stage te lopen in bedrijven of een 
school, om zo hun kennis bij te werken en door te geven aan hun 
leerlingen. 
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Vocational training abroad
Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs, Stabroek
2020-1-BE02-KA116-074640
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Laageind 19
2940 Stabroek
03/ 561 05 00
www.pitostabroek.be
Xavier Geerolf

PROJECT
Onze school wil de eerste stappen zetten in het duaal 
onderwijssysteem. Om de dos and don'ts van duaal onderwijs te 
bekijken gaan twee TA's op staff training in Duitsland, de heimat 
van het duaal onderwijs. 

De school wil investeren in simulatoren om leerlingen te trainen in 
het rijden met land- en tuinbouwvoertuigen en machines. Daarom 
trekken twee TA's naar Oostenrijk om te beleven hoe deze dure 
speeltjes educatief kunnen worden ingezet. 

De stage van leerlingen zal zich terug toespitsen op de agrarische 
sector. Zowel leerkrachten als leerlingen vinden het belangrijk om 
hun blik te verruimen. 
Vier leerlingen 6 TSO Tuinbouw trekken naar de Estse bossen om 
samen met een bosbouwer de werkzaamheden, het gebruik van de 
bosmaaier en de kettingzaag, en de visie rond duurzaam bosbeheer 
en natuurbehoud aan den lijve te ondervinden.
Vier leerlingen 7 Land- en tuinbouwmechanisatie zullen stage 
lopen in Duitsland. Net zoals in België is er een nijpend tekort aan 
mecaniciens voor landbouwvoertuigen. 

“ Om de dos and don'ts van duaal onderwijs 
te bekijken gaan twee TA's op staff training in 
Duitsland, de heimat van het duaal onderwijs.

Ook de leerlingen 7 Dierenverzorging willen zich dit jaar in het 
buitenland bewijzen. Vier leerlingen trekken naar Hongarije om er 
mee in te staan voor de opvang en verzorging van (wilde) dieren.
Escola de Capacitació Agrària d'Amposta is een agrarische school 
in Amposta, Catalonië die met onze school zal samenwerken in 
een KA2-project. Zij zullen ons van een boomkwekerij voorzien als 
stagebedrijf voor twee leerlingen 6 BSO Tuinbouw. 
Vanaf volgende jaar zullen de leerlingen van BTW bij ons op school 
ook stage lopen. Vier leerlingen van 6 BTW krijgen de kans om 
stage te lopen in Pays des Traces te Saint-Lizier, Frankrijk, een 
educatief centrum voor natuurbeleving en ichnologie.

Alle leerlingenstages duren drie weken. In de beginfase verifieert 
de stagebegeleider of alle afspraken nagekomen worden. Tijdens 
de eindfase is het belangrijk dat zowel de deelnemer als de stage 
beoordeeld worden. Daarom is er in het begin en op het einde van 
de stage een stagebegeleider aanwezig. 
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ETEK (Expanding Technical European Knowledge)
Gesubsidieerd Technisch Instituut, Mortsel
2020-1-BE02-KA116-074654
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Dieseghemlei 60
2640 Mortsel
03/ 459 83 78
www.gtimortsel.be
Philippe Gruwier

PROJECT
We willen graag negen studenten uit het 5de jaar Industriële 
Wetenschappen, Elektromechanica, Elektrotechnieken en 
Mechanische Technieken en twee leerkrachten mobiliseren voor een 
stage. 

“ We zagen al dat de voorbije editie een 
win-winsituatie was voor beide scholen en dat de 
betrokkenheid bij Erasmus+ in ons lerarenkorps 
steeds groter wordt.

Door een buitenlandse stage krijgen onze leerlingen een unieke 
kans om ervaring op te doen in een heel andere omgeving. 
Ze kunnen werken in Sloveense bedrijven en ze worden 
ondergedompeld in werkmethodes van een andere bedrijfscultuur. 
Om dit project te onderhouden deden we tussen onze twee scholen 
de belofte om de studenten te laten verblijven bij gastgezinnen en 
ook stageplekken voor hen te zoeken.

In de toekomst willen we ons meer focussen op het bereiken van 
minderbedeelde of minder gemotiveerde doelgroepen. Omdat 
tegenwoordig Erasmusdays een feit zijn, organiseert onze 
school een infonamiddag met presentaties aan alle klassen die 
kans maken op een Erasmus+ mobiliteit. Vervolgens moeten 
geïnteresseerde leerlingen een dossier opstellen met een Europass 
CV en een motivatiebrief.
 
We beogen dat de leerlingen leren over het onderwijssysteem en 
de relatie tot het bedrijfsleven in een ander land. Ze ontwikkelen 
bepaalde attitudes (stiptheid, teamwork, inzet, zelfredzaamheid…) 
en toetsen het belang hiervan aan de praktijk. Ze verruimen hun 
culturele bagage en hun vreemdetalenkennis met een specifieke 
terminologie. Op deze manier zijn ze beter voorbereid op de 
Europese arbeidsmarkt. 

Veel leerkrachten op onze school functioneren vooral in hun 
'comfort zone'. In ons project willen we twee leerkrachten de kans 
geven ook deel te nemen aan een shadow teaching. Zo ontmoeten 
ze plaatselijke werknemers en krijgen ze zicht op het leerproces 
dat de leerlingen in onze partnerschool doorlopen. Ze leren uit 
praktijkvoorbeelden en contacten met de leerkrachten. We zagen al 
dat de voorbije editie een win-winsituatie was voor beide scholen 
en dat de betrokkenheid bij Erasmus+ in ons lerarenkorps steeds 
groter wordt.

Dit jaar werken we verder aan een uitbreiding van ons project. 
Hiervoor hebben we al contact gelegd met scholen 
in Noorwegen en Oostenrijk. We hopen op een 
positieve uitkomst en kwalitatieve samenwerking.
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Ursulinen Mechelen in Europe - Business Support & Office Assistance
Ursulinen Mechelen 1, Mechelen
2020-1-BE02-KA116-074656
ILM - VET-Charters

THEMA’S 
N.v.t.

CONTACTGEGEVENS
Hoogstraat 35
2800 Mechelen
015/ 42 35 42
www.ursulinenmechelen.be
Jürgen Wendelen

PROJECT
Ursulinen Mechelen 1 organiseert buitenlandse stages voor 
de leerlingen van de richtingen 6TSO Office management & 
Communication en 7 BSO Business support. 

Dankzij een duurzaam en hoogstaand netwerk kunnen de volgende 
twee schooljaren elk schooljaar vier leerlingen naar Nantes en 
acht leerlingen naar Londen of Edinburgh voor een stage van twee 
weken. Ze kunnen hun kennis in de praktijk toepassen en bekomen 
zo een bijkomende troef op de arbeidsmarkt.

Deze internationale bedrijfsstages bieden de ideale mogelijkheid 
om op een intensieve en authentieke manier kennis te maken met 
het bedrijfsleven en de cultuur van een vreemd land. De leerlingen 
ontwikkelen er hun professionele attitudes en competenties. 
De stages worden voorbereid op vlak van juridische aspecten, 
de sollicitatieprocedure, culturele, taalkundige en praktische 
voorbereiding en teambuilding.

Gedurende het hele projectjaar houden de deelnemers een 
stagelogboek bij met verslagen, documenten en foto's. Tijdens 
hun stage maken ze een vlog. Via geregelde sociale media posts 
worden de stages, Erasmus+ en Epos in de kijker geplaatst. 

Binnen de school wordt ook voortdurend aandacht besteed aan 
disseminatie.

Na afloop krijgen alle deelnemers een stagebeoordeling met 
feedback van de stagementor en begeleider, een Europass Mobility 
document en een Attendance certificate.

Onze leerlingen worden beoordeeld door hun eigen leraren omdat 
het een essentieel onderdeel van het curriculum is. Daarom zullen 
leraren hun leerling-stagiairs begeleiden naar Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. Ze organiseren ook uitstappen en zijn 24/24 
bereikbaar voor de leerlingen.

“ Deze internationale bedrijfsstages bieden 
de ideale mogelijkheid om op een intensieve en 
authentieke manier kennis te maken met het 
bedrijfsleven.

Voor de leerlingen Secretariaat-talen kunnen we beroep doen op 
een netwerk van scholen en hotels in Nantes. Het is onze intentie 
om dit netwerk uit te breiden naar internationale bedrijven waar 
de stagiairs hun talenkennis zo veel mogelijk aan bod kunnen laten 
komen.

We willen verder werken aan de continuïteit van onze lopende 
projecten, ons internationaliseringsteam verder uitbouwen, onze 
mogelijkheden verder verkennen en onze aanwezigheid op sociale 
media verhogen.
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The future VET-teacher
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brussel 
2020-1-BE02-KA202-074660
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Quality Assurance
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Letland, Verenigd Koninkrijk, Finland, Italië

CONTACTGEGEVENS
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02/ 507 06 81
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Tim Van Aken

PROJECT
Het beroep van leerkracht ‘veroudert’, er is een tekort aan 
leerkrachten, het is moeilijk jonge leerkrachten aan te trekken en 
er is een duidelijk genderonevenwicht. Voor de meeste EU-landen 
is het verhogen van de status en aantrekkelijkheid van de job dan 
ook een dringende noodzaak. 

In dit project zijn VET-scholen uit Letland, het Verenigd Koninkrijk 
en België betrokken. In totaal worden vier peer evaluaties 
uitgevoerd. Daarop gebaseerd inventariseren we de lessen die we 
leerden en zoeken we samen naar antwoorden op de leervragen uit 
het project. 

“ Voor de meeste EU-landen is het verhogen 
van de status en aantrekkelijkheid van de job als 
leerkracht een dringende noodzaak.

We willen onderzoeken hoe men in de deelnemende landen 
omgaat met het toegenomen tekort aan leerkrachten, vooral in 
VET. We kunnen leren van en met elkaar over de maatregelen die 
op nationaal, regionaal en schoolniveau worden genomen om het 
tekort aan leerkrachten aan te pakken en kwalitatief onderwijs 
te blijven bieden. Zo willen we ook reflecteren op de manier 
waarop beginnende leerkrachten worden ondersteund tijdens 
hun eerste jaren. Tenslotte willen we ook de intrinsieke motivatie 
van leerkrachten bekijken en zien welke invloed het management 
hierop heeft. We doen dit door voorbeelden van goede praktijken 
uit te wisselen en door peer review. Bij elke peer review hoort een 
verslag voor de bezochte organisatie, met daarin de sterktes 
en werkpunten. Op het einde bieden we antwoord op elkaars 
leervragen en formuleren we aanbevelingen.

De projectpartners kunnen hier verder mee aan de slag om het 
functioneren van hun eigen organisatie te verbeteren en zo hun 
praktijk te optimaliseren. 
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P3.express
Professional training center of excellence, Tremelo 
2020-1-BE02-KA202-074715
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Open and distance learning
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Slovenië, Duitsland, Nederland, Ierland, 
Bulgarije

CONTACTGEGEVENS
Barbarastraat 13
3120 Tremelo
0476/ 76 67 50
www.mplaza.training
Parisa Golshan

PROJECT
De meerderheid van de strategische activiteiten die Kmo’s 
uitvoeren om hun bedrijf te ontwikkelen, hun markt uit te breiden of 
hun efficiëntie en productiviteit te verhogen, kunnen we aanzien als 
projecten. Toch worden niet vaak projectmethodes gebruikt, maar 
eerder intuïtieve en ad hoc methodes, die vaak inefficiënt zijn. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de bestaande methodologieën 
complex, tijdrovend en duur zijn. 

“ De impact op de deelnemers bestaat uit betere 
projectmanagement-vaardigheden die hen dan 
weer vooruit zullen helpen in hun carrière.

De partners in dit project willen hiervoor een oplossing ontwikkelen 
aan de hand van drie doelstellingen. Ten eerste willen we een 
eenvoudig en effectief kader voor projectmanagement ontwikkelen. 
Kmo’s kunnen die dan gebruiken om hun project te managen 
zonder de organisatie te zwaar te belasten. Het tweede doel is 
om professionals die bezig zijn met projectmanagement hier 
op een kostenefficiënte manier in op te leiden en toegankelijke 
materialen te ontwikkelen. Het derde doel is om professionals te 
faciliteren en versterken om het kader in de professionele setting te 
implementeren. 

Om deze doelen te bereiken, creëren we drie outputs. Ten eerste is 
er een basisgids. Dit is een referentiewerk en educatief materiaal 
voor het P3X-kader, een basisprojectmanagementmethode. Ten 
tweede is er een interactieve werkhandleiding. Dit is een online 
platform voor on the job leren dat het implementeren van het 
kader op het werkveld faciliteert. Het wordt een stap-voor-stap 
interactieve gids met links naar interessante apps, templates 
en voorbeelden. Ten derde is er de P3X-MOOC, een e-learning 
cursus die iedereen voorbereidt om het kader in reële situaties te 
gebruiken. 

De impact op de deelnemers bestaat uit betere 
projectmanagementvaardigheden die hen dan weer vooruit zullen 
helpen in hun carrière. Ze kunnen kleine en mediumgrote projecten 
efficiënter en effectiever aanpakken, het kader op hun eigen 
werk toepassen en bezitten betere sleutelcompetenties zoals 
organisatie, communicatie en ondernemerschap. Meer efficiënte 
projecten met betere resultaten leiden tot meer winstgevende 
bedrijven en dus meer jobs. 
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Entrepreneurship and 21st century skills
Suem.be, Gent
2020-1-BE02-KA202-074719
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding 

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Recognition (non-formal and informal learning/credits)

LANDEN
Coördinator: België
Andere partner(s): Nederland, Polen, Finland

CONTACTGEGEVENS
Kongostraat 7
9000 Gent
0495/ 92 03 97
www.suem.be
Karen Warson

PROJECT
Het algemeen doel van dit project is om kwetsbare werkzoekenden 
beter inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. 

We ontwikkelen twee cursussen over 21st -eeuwse en 
ondernemersvaardigheden: een voor de genoemde doelgroep en 
een voor de mensen die hen ondersteunen. Hierbij willen we ook 
onderzoeken hoe we Open Badges kunnen gebruiken om deze 
vaardigheden te herkennen en erkennen. Een Open Badge is een 
visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid. Het 
geeft inzicht in waar de cliënt toe in staat is. Dit versterkt het 
zelfvertrouwen, creëert efficiënte leerpaden en is herkenbaar voor 
stakeholders. 

In onze zeer dynamische arbeidsmarkt is het belangrijk dat 
iedereen flexibel en breed inzetbaar is. Werknemers hebben 
een gevarieerde set vaardigheden nodig, waaronder een aantal 

sleutelvaardigheden. Deze bieden de mogelijkheid zich aan te 
passen aan veranderende voorwaarden en nieuwe technische 
vaardigheden aan te leren. Op dit moment tijdens de COVID-
crisis zijn we er allemaal van overtuigd dat digitalisering ons werk, 
sociaal leven en leeromgeving radicaal zal veranderen. Voor mensen 
die meer steun nodig hebben is het ongelofelijk belangrijk dat hun 
ondersteuners de uitdagingen in de maatschappij en arbeidsmarkt 
goed begrijpen. 

“ Werknemers hebben een gevarieerde set 
vaardigheden nodig, waaronder een aantal 
sleutelvaardigheden.

Ondersteunend personeel heeft vaak geen achtergrond die de 
nadruk legt op de sleutelcompetenties van hun cliënten. Ofwel 
leren ze hun technische vaardigheden aan of ze leiden hen via 
generische vragen, stage en hulp bij solliciteren tot een bepaalde 
job. Dit is uiteraard noodzakelijk, maar volstaat niet meer. Niet 
alleen moeten ze meer leren over de sleutelvaardigheden, ze 
moeten ook weten hoe ze erover kunnen praten met hun cliënten en 
hoe ze ze zichtbaar maken.  

De cursus die we hierrond ontwikkelen zal hen hierin ondersteunen. 
De cursus voor cliënten is dan weer een gezamenlijke manier om 
hun sleutelcompetenties te ontdekken. Ze krijgen een overzicht van 
de onderzochte competenties en waar ze zich hierin positioneren. 
De ondersteuner maakt een actieplan om aan de ontbrekende 
nodige competenties te werken. Ze leren ook hun sterktes 
uitdrukken en hoe ze die kunnen inzetten in hun zoektocht naar 
werk. 
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Enhancing the Quality of Life Impact of inclusive Vocational Education  
and Training and Community Care (QOLIVET)
European platform for rehabilitation, Brussel
2020-1-BE02-KA202-074781
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding 

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
Quality Assurance
Disabilities - special needs

LANDEN
Coördinator: België
Andere partner(s): Ierland, België (fr), Spanje, Griekenland, Portugal, 
Slovenië

CONTACTGEGEVENS
Avenue Des Arts 8
1210 Brussel 
02/ 736 54 44
Roberto Zanon

PROJECT
Binnen VET en Community Care (CC) in Europa zijn duizenden 
mensen met beperkingen betrokken. Daardoor is de invloed van 
VET op de levenskwaliteit van deze mensen van fundamenteel 
belang. 

Toch vindt deze analyse geen plaats in de activiteiten van VET 
en Community Care, waardoor hun positieve impact op de QOL 
(Quality Of Life) van PWD (People With Disabilities) beperkt blijft. 
Dit wordt veroorzaakt door drie factoren: het concept van QOL en 
diens indicatoren veranderen snel en de meetinstrumenten zijn snel 
verouderd. De professionele vaardigheden en middelen van VET- en 
CC-werknemers vaak beperkt en houden vaak geen rekening met 
de input van PWD zelf. Tenslotte zijn de impact van VET en CC op 
de QOL van PWD ook moeilijk meetbaar. 

Onze hoofddoelstelling is een betere QOL van PWD. Het eerste 
resultaat dat we beogen is dat de middelen en vaardigheden 
regelmatig geüpdatet worden. Ten tweede zorgen we dat de 
innovatie van de middelen en professionele vaardigheden 
ondersteund worden en rekening houden met de input van PWD. 
Als laatste willen we dat de impact van VET en CC gemakkelijker 
meetbaar wort. 

We ontwikkelen een gids met goede praktijken rond VET en CC en 
een online trainingscursus over de QOL-impact van inclusieve VET 
en CC. Daarnaast komt er ook een QOL-portal en een QOL-impact 
assessment tool. 

Met dit project beogen we verbeterde professionele vaardigheden, 
zowel op theoretisch als praktisch vlak, betere kwaliteit en 
effectiviteit van VET en CC interventie op Europees niveau, 
betere ondersteuning voor sociale inclusie, met een rechtstreekse 
invloed op de families en vrijwilligers. Daarnaast hopen we ook 
op een betere deelname van de PWD in de gemeenschap, meer 
kansen op de arbeidsmarkt, economische zelfredzaamheid, 
minder discriminatie en een vermindering van sociale exclusie. 
Ten slotte hopen we ook op beter wederzijds begrip tussen de 
gemeenschap en de PWS. Op beleidsniveau hopen we op betere 
kennis bij de beleidsmakers, om beter beleid voor QOL van PWD te 
ondersteunen.

“ Met dit project beogen we 
verbeterde professionele vaardigheden, 
zowel op theoretisch als praktisch vlak.
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INNOVET - Fostering INNOvation in VET through the exchange of good practices
European Forum of technical and vocational education and training, Brussel
2020-1-BE02-KA202-074784
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding 

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
International cooperation, international relations, development 
cooperation

LANDEN
Coördinator: België
Andere partner(s): Spanje, Finland, Frankrijk, België (nl), Nederland, 
Denemarken, Italië

CONTACTGEGEVENS
Rue d’Arlon 40
1000 Brussel
02/ 721 90 84
www.efvet.org
Maria João Proença

PROJECT
Toegewijde en competente leerkrachten zijn cruciaal voor de 
leskwaliteit in VET-scholen. Ze moeten steeds vaker snelle en 
flexibele antwoorden bieden aan kwesties als digitalisatie, inclusie 
van studenten met minder kansen, internationalisatie en de snelle 
veranderingen in bedrijven. 

Hoewel professionele ontwikkeling voor VET-leerkrachten al jaren 
op de EU- beleidsagenda staat, is het nog niet erg zichtbaar in 
nationaal beleid. 
Anders dan andere leerkrachten, hebben VET-leerkrachten een 
beroepsmatige en een leerkracht-identiteit. Er is nog niet veel 
geweten over hoe deze interageren en hoe ze beter ondersteund 
kunnen worden. Peer learning kan in grote mate bijdragen aan de 
CPD van leerkrachten. Een van de beste middelen hiervoor is job 

shadowing, wat in het Erasmus+ programma sterk aangemoedigd 
wordt. Desondanks is er nog nood aan een nieuwe innovatieve 
aanpak rond de training van leerkrachten. 

“ De grootste impact van het project is het 
stimuleren van levenslang leren bij leerkrachten.

De partners noemen het gebrek aan gestructureerde 
ontmoetingsplaatsen een relevant probleem dat moet worden 
aangepakt. Ze bestaan uit transnationale events waar VET-scholen 
praktijken kunnen uitwisselen, nieuwe contacten kunnen leggen, 
innovatie kunnen bediscussiëren en andere contexten kunnen 
observeren. 

De hoofddoelstellingen zijn het creëren van meer mogelijkheden 
voor VET-scholen om praktijken uit te wisselen en innovatie op 
een regelmatige basis te bediscussiëren, om de vaardigheden rond 
innovatief lesgeven te verbeteren, bewustzijn te creëren rond de 
meest relevante VET-thema’s en om de internationalisatiestrategie 
van VET-voorzieningen te versterken – waaronder het 
‘internationalisation at home’ principe.  

Om deze doelstellingen te bereiken, organiseren we twee joint staff 
training events in het kader van INNOVET, met 80 deelnemers uit 
het VET-veld. 
De uitwisselingen focussen op twee prioriteiten: internationalisatie 
van het onderwijs en technologie en Industries 4.0 in VET. 

De grootste impact van het project is het stimuleren van 
levenslang leren bij leerkrachten. Daarnaast verwachten we 
dat de uitgewisselde praktijken nieuw innovatief lesmateriaal 
voortbrengen en nieuwe internationale activiteiten ontwikkelen, 
wat moet leiden tot betere onderwijskwaliteit.

Compendium 2020 | Beroepsonderwijs en -opleiding



KA202

Woorden-
 lijst

Index

KA116

KA102

Inhoud

083

Process oriented nature conservation: towards a wilder,  
cheaper and more robust nature management
Natuurinvest, Brussel
2020-1-BE02-KA202-074816
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding 

THEMA’S
Rural development and urbanisation
Environment and climate change
Agriculture, forestry and fisheries

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): België (nl), Zweden, Nederland, Roemenië

CONTACTGEGEVENS
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
02/ 553 27 23
www.natuurinvest.be
Tom Joye

PROJECT
Klimaatverandering en de bijhorende extreme weersomstandigheden 
zorgen voor veel uitdagingen. Om de biodiversiteit en het menselijk 
welzijn te behouden, moeten we natuurgebaseerde oplossingen 
vinden en onze inspanningen richten op het behoud, herstel en 
recreatie van robuuste en weerbare natuur, die om kan met de 
toegenomen druk van de menselijke populatie, het water- en 
landgebruik en de klimaatverandering. Proces georiënteerde natuur 
is een van de beste oplossingen mogelijk.

Onder deze processen verstaan we klimatologische en hydrologische 
processen, natuurlijke verstoringen en interactie en verspreiding van 
organismen. Menselijke interventie in het landschap verstoort deze 
processen, vaak ongemerkt. 
De meeste projecten in de wilde natuur vinden plaats in afgelegen 
en verlaten gebieden. Dit project wil proces georiënteerde 
natuur onderzoeken binnen mensgemaakte landschappen, zoals 

landbouwgebieden en steden. Het algemeen doel is om kennis en 
ervaring rond het overdragen van proces georiënteerd natuurbehoud 
te delen en zo de schaal en mogelijke impact te vergoten.

Het belangrijkste tastbaar resultaat is een praktische gids 
voor professionals die proces georiënteerd natuurbehoud willen 
toepassen in mensgemaakte omgevingen. Eerst goede praktijken 
bekijken geeft ons de kans om de drijvende krachten achter 
succesvolle projecten te herkennen en over te dragen naar testcases. 

De focus ligt op landschapstypes met een grote mate van 
menselijke invloed. In de testgebieden werken we met lokale partners 
om uit te maken hoe robuuste en wilde natuur er zijn plaats kan 
vinden. Dit leidt tot het ontwikkelen van richtlijnen voor workshops. 
Alle geleerde lessen worden gecombineerd in een praktische, vatbare 
en toepasbare handleiding. De focus ligt zowel op ecologische 
mogelijkheden als op de sociale en financiële gevolgen voor de 
inwoners. 

Een indirecte impact is dat de stakeholders een lange tijd kunnen 
samenwerken, gericht op hun eigen landschap. Discussie, conflict en 
compromissen zullen leiden tot meer weerbare landschappen, wat 
alle stakeholders en de gemeenschap op lange termijn ten goede 
komt. 

“ Om de biodiversiteit en het menselijk welzijn 
te behouden, moeten we natuurgebaseerde 
oplossingen vinden en onze inspanningen richten 
op het behoud, herstel en recreatie van robuuste 
en weerbare natuur.
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Participation and collaboration for action
Arteveldehogeschool, Gent 
2020-1-BE02-KA202-074818
SP - Beroepsonderwijs en -opleiding 

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)
Home and justice affairs (human rights &amp; rule of law)
Early childhood education and care

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, 
Spanje, België (nl)

CONTACTGEGEVENS
Hoogpoort 15
9000 Gent
09/ 235 20 43
www.arteveldehs.be
Wendy Eerdekens

PROJECT
Het overkoepelend doel van dit project is de deelname van jonge 
kinderen (jonger dan 12) aan besluitvorming promoten. Dit door in een 
transnationale context de samenwerking van professionals binnen 
kinderwelzijn en bescherming te versterken en door leermateriaal voor 
sociaal werkers, managers, beleidsmakers en trainers te verzamelen en 
verspreiden. 

Ten eerste willen we de vaardigheden van sociaal werkers versterken 
en organisaties ondersteunen om de juiste voorwaarden te creëren 
voor participatief sociaal werk met jonge kinderen. Daarnaast willen we 
een beleidskader bieden om de implementatie van een participatieve 
aanpak te ondersteunen. Tenslotte willen we trainers ook nieuwe tools 
en methodes aanreiken. 

“ De resultaten van het project bestaan eruit 
dat kinderen in kinderbescherming/welzijn 
samenwerken met hun sociaal werkers.

Het project realiseert een aantal tastbare outputs, waaronder een 
online platform met drie onderdelen: een mediabibliotheek, een 
beleidskader en een toolkit voor trainers. 

De mediabibliotheek is toegankelijk voor alle stakeholders. Het 
bevat methodes en middelen voor sociaal werkers om te gebruiken 
in hun interactie met jonge kinderen, podcasts met interviews en 
getuigenissen, video’s die specifieke methoden uitleggen, verslagen en 
reflecties. 
Het beleidskader wordt gevormd door de voorwaarden en contextuele 
factoren die regelmatig gedeeld worden in transnationale contexten 
en die de vaardigheden van sociaal werkers vergroten. Het maakt 
het mogelijk om implementatiestrategieën voor nieuwe modellen 
van participatief sociaal werk te ontwikkelen, biedt een gids voor 
de supervisie en beoordeling van het personeel en helpt hierdoor 
de voorwaarden te creëren voor het personeel om op een meer 
participatief te werken.  

De toolkit bestaat uit video’s met demonstraties van de methodes, 
demonstraties van uitdagende situaties en oefeningen die zelfreflectie 
stimuleren. 

De resultaten van het project bestaan eruit dat kinderen in 
kinderbescherming/welzijn deelnemen en samenwerken met 
hun sociaal werkers, dat de sociaal werkers daartoe de nodige 
vaardigheden opbouwen, dat beleidsmakers de juiste omgeving creëren 
om sterker in te zetten op participatief sociaal werk en dat trainers de 
competenties van sociaal werkers kunnen versterken.
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A
Access for disadvantaged  037, 039
Agriculture, forestry and fisheries  083

C
Cooperation between educational 
institutions and business  011, 015, 016, 
020, 040, 044, 045, 048
Creativity and culture  008, 009, 015, 017, 
023

D
Disabilities - special needs  016, 049, 081

E
Early childhood education and care  029, 
084
Early School Leaving / combating failure 
in education  012, 019, 021, 025, 030, 032, 
034, 036, 038, 043, 044, 046, 048
Enterprise, industry and SMEs (incl. 
entrepreneurship)  024, 032, 044, 079
Entrepreneurial learning - entrepreneurship 
education  036, 040, 079, 080
Environment and climate change  005, 083
EU Citizenship, EU awareness and 
Democracy  010, 019, 026, 027, 033, 043, 
045

H
Health and wellbeing  012, 021, 022, 023, 
031, 033, 041, 048, 049
Home and justice affairs (human rights 
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I
ICT - new technologies - digital 
competences  007, 019, 047
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and (lifelong)learning  005, 006, 007, 011, 
012, 014, 015, 024, 026, 031, 039, 043, 046, 
047
International cooperation, international 
relations, development cooperation  006, 
016, 020, 035, 037, 042, 082

K
Key Competences (incl. mathematics and 
literacy) - basic skills  011, 013, 035, 038

L
Labour market issues incl. career guidance 
/ youth unemployment  010, 013, 027, 028, 
030, 034, 038, 080

N
Natural sciences  005, 035
New innovative curricula/educational 
methods/development of training courses  
014, 033, 040, 082

O
Open and distance learning  079
Overcoming skills mismatches (basic/
transversal)  010

P
Pedagogy and didactics  029, 047

Q
Quality Assurance  078, 081
Quality Improvement Institutions and/or 
methods (incl. school development)  008, 
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R
Recognition (non-formal and informal 
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Research and innovation  008, 009
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Social dialogue  042
Social/environmental responsibility of 
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Woordenlijst1

De cursieve woorden in deze woordenlijst verwijzen naar andere termen die in deze woordenlijst zijn opgenomen.

Charter
Een charter is een kwaliteitsster die een ervaren organisatie 
ontvangt. Hiermee kan het op een vereenvoudigde manier 
gegarandeerd aan mobiliteiten/mobiliteitsprojecten doen.

Consortium
Een consortium bestaat uit verschillende organisaties die 
de krachten bundelen en onder één gemeenschappelijke 
aanvraag samen een projectdossier indienen. De organisatie 
die het geheel trekt (de consortium coördinator), neemt een 
leidende/coördinerende functie en verwerkt het merendeel 
van de administratie.

Domeinen
Voor Erasmus+ onderwijs bestaan er vier domeinen.

Voor individuele leermobiliteiten (KA1-projecten) kan enkel 
het type organisatie dat onderwijs aanbiedt binnen dat 
domein een project indienen.

Voor strategische partnerschappen (KA2-projecten) kan 
elk type organisatie een project indienen, zolang het impact 
heeft op het gekozen domein.

Aanvragen vertrekken steeds vanuit een organisatie, nooit 
vanuit individuen.

— Schoolonderwijs of School Education
Onder schoolonderwijs verstaan we:

•  alle scholen voor basis- of secundair onderwijs (inclusief 
BuSo en BuBao), centra voor deeltijds beroepssecundair 
onderwijs en centra voor vorming van zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen, erkend, gefinancierd 
of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, en 
geregistreerd op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  de Europese Scholen gevestigd op het grondgebied van het 
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— Beroepsonderwijs en -opleiding of Vocational Education 
and Training (VET)
Onder beroepsonderwijs en -opleiding verstaan we:

•  alle organisaties van het initiële beroepsonderwijs en -opleiding, 
ook deeltijdse systemen. Met andere woorden: alle scholen 
voor secundair onderwijs TSO en BSO, centra voor deeltijds 
beroepssecundair onderwijs (inclusief HBO5), duaal leren, 
tweedekansonderwijs (indien beroepsgericht) en centra 
voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd 
door de Vlaamse gemeenschap, en geregistreerd op  
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  alle organisaties die beroepsgerichte vorming geven aan 
volwassenen.

1 Uitgebreide woordenlijst: https://www.epos-vlaanderen.be/nl/erasmus-woordenlijst
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— Hoger Onderwijs of Higher Education
Onder Hoger Onderwijs verstaan we elke Vlaamse hoger 
onderwijsinstelling (universiteiten en hogescholen). Alle Vlaamse 
universiteiten en hogescholen die aan Erasmus+ deelnemen 
zijn houder van het ‘Europees Charter voor Hoger Onderwijs’. 
Dit charter garandeert dat de instelling voldoet aan alle 
kwaliteitsprincipes die het Erasmus+ programma vooropstelt.

Studenten kunnen in het buitenland gaan studeren en/of stage 
lopen. Personeel van instellingen voor hoger onderwijs kunnen 
naar een ander land in het kader van hun professionalisering 
en/of onderwijsopdracht. Dit kan zowel binnen Europa (de 
programmalanden) als buiten Europa (de partnerlanden).

— Volwasseneneducatie of Adult Education
Onder volwasseneneducatie verstaan we alle niet beroepsgerichte 
vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 jaar) die geen les meer 
volgen in het initiële secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan 
om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat 
(CVO, TKO, CBE, DKO…), maar ook om non-formele vorming 
zonder officiële certificaten of diploma’s (zoals aangeboden in 
bibliotheken, musea, cultuurcentra, socio-culturele organisaties…).

Job shadowing
Een job shadowing is een observatieperiode in een buitenlandse 
organisatie, waar je een tijdje meedraait om bij te leren.

Kernactie 1 (KA1)
In een KA1-project doen personeelsleden (dit kan in alle domeinen) 
of lerenden (dit kan enkel in beroepsonderwijs en -opleiding en 
hoger onderwijs) een mobiliteit naar een ander programmaland. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. 

Het gaat over een individuele leermobiliteit, er wordt dus 
voornamelijk vanuit een Vlaamse organisatie uitgestuurd. 

Wat houdt dit nu concreet in?
Met een KA1-project zoek je een antwoord op de (leer)noden van 
je eigen organisatie. Lerenden doen een buitenlandse studieperiode 
of stage en/of medewerkers volgen een cursus, nemen deel aan 
een conferentie (dit kan niet voor beroepsonderwijs en -opleiding), 
doen een jobshadowing of lesopdracht in een andere school 
of organisatie. 

Kernactie 2 (KA2)
In een KA2-project werken drie tot tien scholen of organisaties uit 
verschillende programmalanden samen rond een onderwijsthema. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. Dat thema 
vertrekt vanuit een bewuste beleidskeuze, met de bedoeling de 
kwaliteit van het onderwijs te versterken. De activiteiten kunnen 
zowel bedoeld zijn voor lerenden als voor medewerkers en externen 
betrokken bij de organisatie.

Wat houdt dit concreet in?
We noemen dit officieel ‘strategische partnerschappen voor 
samenwerking of innovatie’ omdat het effect moet hebben dat 
blijft bestaan na het project en moet bijdragen tot de ontwikkeling 
van de deelnemende organisaties. De projecten moeten relevant 
zijn: een must-have en geen nice-to-have! 

De Europese Commissie stelt voor KA2 een aantal prioriteiten 
op waarbinnen je project moet passen om goedgekeurd te 
kunnen worden.  

Elke school of organisatie die met een KA2-project een bijdrage 
levert tot een van de vier domeinen, kan een KA2-aanvaag indienen. 
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Kernactie 229
In een KA229-project werken twee tot zes scholen uit verschillende 
programmalanden samen. Enkel scholen uit het basis- en secundair 
onderwijs kunnen een KA229 projectaanvraag indienen.

Wat houdt dit concreet in?
Net als bij KA2 vertrekt het project vanuit een beleidskeuze en 
de bedoeling om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. De 
activiteiten kunnen bedoeld zijn voor leerlingen en schoolpersoneel. 
Leerlingen kunnen elkaar over de grenzen heen ontmoeten 
tijdens een klasuitwisseling, personeel kan elkaar ontmoeten voor 
specifieke onderwijsactiviteiten. 

Ook deze projecten moeten een blijvend effect hebben en bijdragen 
tot de ontwikkeling van de school. Het is een laagdrempelig 
type samenwerking met een vereenvoudigde budgetverdeling 
en administratie. 

Mobiliteit
Een mobiliteit is de internationale activiteit die je doet in het kader 
van een internationaal project (dit kan een stage, cursus, workshop, 
projectmeeting, klasuitwisseling … zijn).

Organiserende organisatie of coördinator
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partner-
organisaties in andere landen, om er individuen naar uit te sturen 
(mobiliteit) of ermee samen te werken (partnerschap).

Partnerorganisatie
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partners in 
andere landen, om er individuen naar uit te sturen (mobiliteit) 
of ermee samen te werken (partnerschap).

Programmaland
Er zijn 34 vaste Erasmus+ landen: de zogenaamde 
programmalanden. Dit zijn de 27 lidstaten van de Europese Unie en 
7 niet-EU-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië, 
Republiek Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk). Deze 34 
landen vormen de basis voor mobiliteitsprojecten. In een KA229-
project kan alleen met programmalanden samengewerkt worden.

Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen 
of uitwisselingen gedaan worden met andere landen: de 
zogenaamde partnerlanden. 

Partnerland
Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen of 
uitwisselingen gedaan worden met andere landen dan de vaste 
programmalanden: de zogenaamde partnerlanden.
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