
Campus Russelberg
Over de grenzen heen!



Campus Russelberg?
Even voorstellen
• Ligging: Tessenderlo



Campus Russelberg?
• Campus Russelberg = GO! school
• 350 leerlingen
• Van 1 ste tot 7de jaar, ASO-BSO-TSO
• School in volle groei 
• Steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen

– Flexibel leren nl. “Starbox” schoolwinkel door 7 
Verkoop, flexibel leren in 1ste graad B-stroom

– 3-sporenonderwijs
– Erasmus+



Erasmus+
• Februari 2015: 1ste kennismaking met 

Erasmus+ 
• Maart 2015: dossier Erasmus+ aangevraagd
• Juni 2016: goedkeuring aanvraag Erasmus+
• Februari 2016: 1ste Erasmus+ stage voor 

leerlingen 6 Verzorging
• Schooljaar 2016-2017: Erasmus+ stage voor

– leerlingen 6 Verzorging in Leeuwarden, Nederland 
– Leerlingen 7 Verkoop en vertegenwoordiging in 

Perpignan, Frankrijk



Waarom?
• Leerlingen krijgen extra leerkansen
• Leerlingen leren niet enkel op stage, maar ook 

daarbuiten
• Meerwaarde voor latere tewerkstelling
• Beroepsleerlingen hebben van thuis uit vaak 

zelf de middelen en kansen niet om dergelijke 
uitdagingen zelf aan te gaan

• Er is geen financiële drempel voor de ouders



Organisatie in de school
• Ikzelf ben als stagecoördinator de trekker 

van dit project.
• Ruimte en ondersteuning van directie !!!
• Als coördinator op onze school heb ik 6 

uren waar Erasmus+ één van de vele 
verantwoordelijkheden is



Zoektocht naar een partner
• De tijdsmarge tussen het eerste idee en de deadline 

om mijn dossier in te dienen was 1 maand, dus veel 
tijd om te treuzelen was er niet

• Op de eerste bijeenkomst van EPOS in Brussel had ik 
wel wat adressen verzameld, maar hier kwam niet 
direct iets concreet uit

• Wat vast stond voor mij was het eerste 
bestemmingsland = Nederland
– Communicatie is mogelijk in Nederlands 
– Geen taalbarrière voor de leerlingen
– Lage drempel voor leerlingen qua afstand



Zoektocht naar een partner
• Zoektocht van een partner is gestart via Google
• Scholen die vergelijkbare richting aanbieden
• Zoektocht op websites scholen
• Veel verschillende scholen gecontacteerd
• En een grote portie geluk!
• Telefonisch contact met coördinator internationalisering van 

Friesland College
• Vanaf toen ging alles in stroomversnelling

• Bezoek Friesland college en stageplaatsen in november 
• Eerste stage na de krokusvakantie



Selectie leerlingen
• Enkel voor 6de jaars verzorging 
• 5de jaars moeten eerst in vertrouwde omgeving 

ervaring op doen en zichzelf bewijzen
• Infoavond voor ouders en leerlingen in begin van 

schooljaar
• Beroepsleerlingen krijgen vaak al minder uitdagende 

kansen en daarom willen we op Campus Russelberg 
hier extra ons best voor doen



Selectie leerlingen
• Leerlingen dienen kandidatuur in via 

Smartschool
– Motivatiebrief/Sollicitatiebrief
– CV

• Elementen die van invloed zijn op de 
beslissing:
– Stageresultaten vorige stageperiode, attitude en 

inzet!

• Motivatiebrief en gesprek



Voorbereiding leerlingen
• Bijeenkomsten tijdens middagpauze
• Leerlingen worden actief betrokken bij voorbereiding

– Verplaatsing heen- en terug: trein
– Plaatselijk vervoer: Fiets
– Culturele verkenning Leeuwarden en omgeving
– Huisregels
– Beurtrol koken-poetsen-winkelen-…
– Uitwisseling met andere school die op Erasmusstage gaat: 

sweaters bedrukken-kookactiviteit
– Boekhouding-budgetbeheer

• Teambuilding buiten de schooluren





Verblijf ter plaatse
• Er was vanuit het Friesland college geen verblijf ter 

beschikking voor buitenlandse leerlingen dus ben ik 
zelf op zoek gegaan

• Oplossing : AIRBNB
– 2016: Prachtige volledige woning met alle voorzieningen in 

het hartje van Leeuwarden
– 2017: andere woning, iets kleiner, maar ook met alle 

voorzieningen
• Verplaatsingen ter plaatse

– Elke leerling krijgt fiets ter beschikking waarmee ze alle 
verplaatsingen doen

• Financiële middelen zijn voldoende



Reacties van deelnemers editie 2016
• Heel enthousiast!!!
• Vertrokken met klein hartje, maar met rugzak vol 

kostbare bagage terug gekomen
• Zin in meer buitenlandse ervaringen



Aanrader?
• Zeker en vast!
• Wanneer je met een hart voor de leerlingen in het 

onderwijs staat is dit vast en zeker de 
(tijds)investering waard

• Directie en collega’s die je ondersteunen is een must!
• Goede ondersteuning en hulp vanuit Epos in Brussel, 

je kan er steeds terecht met je vragen
• Investering van heel wat tijd, maar het loont de 

moeite



Toekomst?
• Schooljaar 2016-2017 nieuwe 
aanvraag indienen voor komende 
2 schooljaren
• Verkennen van andere landen 
en stageplaatsen



Campus Russelberg
Over de grenzen heen!
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