
10 JAAR ERASMUS +
IN HET ENSORINSTITUUT



https://www.youtube.com/watch?v=LPacYg-tMLY


AGENDA
• Ensorinstituut
• Hoe het bij ons begon… tot nu… en verder?
• Internationaal coördinator
• Hoe stageplaatsen vinden?
• 2 voorbeelden: Headmasters & White Light
• Voorbereiding
• Eigenlijke stageperiode
• Disseminatie van ons project
• 
• 
• Vragen???



ENSORINSTITUUT?
• Oostende = centrumstad (met problematieken van een grootstad)
• Veel kansarme leerlingen
• Veel zorgleerlingen
• Heel wat migranten en anderstaligen
• TSO – KSO – BSO
• Middenschool – Handel – Esthetiek – Kunst – Hotel - Techniek



HOE HET BIJ ONS BEGON… TOT NU… EN VERDER? 
2007
• Finse Comenius taalassistente op school
• Haar netwerk: contact met school in Helsinki + stageplaatsen
2008
• Startschot voor 7e jaar Se-n-Se Esthetische Lichaamsverzorging
• Doel: extra leerlingen voor Se-n-Se + meerwaarde voor de opleiding
2010
• Uitbreiding: 7e jaar Haarstylist



2012
• Wijziging bestemming: LONDEN
• Uitbreiding: 6 Secretariaat-Talen
2013
• Uitbreiding: 6 Studiegebied Handel
2016
• Extra bestemming: NICE (7 Esthetische Lichaamsverzorging)  ~ CLIL
• Uitbreiding: 6 Podiumtechnieken



2017
• Uitbreiding Nice: 7 Specialiteitenrestaurant
• Uitbreiding Londen: 7 Mode&Verkoop
• Extra bestemming: OUTOKUMPU – FINLAND voor 6 

Podiumtechnieken
• Staff mobility: educators van Headmasters uit Londen komen hier les 

geven
2018
• Uitbreiding Outokumpu: Kunst en Graphic design ???
2019 - ...
• We willen ooit alle afstudeerklassen deze kans bieden! 



INTERNATIONAAL COÖRDINATOR
• VROEGER
Organisatie buitenlandse stage volledig gecoördineerd en 

georganiseerd door de TAC  onrealistisch!
 Daarna werd de TAC bijgestaan door een leerkracht maar zuiver uit 
idealisme en bovenop een fulltime lesopdracht is dit niet haalbaar.
• NU
Internationaal coördinator die alles regelt maar wel nog steeds 

overlegt met de TAC en de directeur. 
School investeert hier een paar uur in. 
Zorgt voor continuïteit in ons project en dat geeft vertrouwen aan 

de stageplaatsen.



HOE STAGEPLAATSEN VINDEN? 
Wij hebben geen strategie (jammer genoeg….)
 Random mailen naar bedrijven etc. en hopen op een antwoord
 Contact leggen met een school
 Vlaams Huis, ambassade, Kamer van Koophandel, Vlamingen in de 

Wereld,… contacteren  leverde ons weinig op 
 Via stageplaatsen in België
 Veel intermediaire organisaties die alles voor jou regelen  wordt 

niet bejubeld door Epos



Eigen netwerk en dat van collega’s aanspreken
 Ter plaatse gaan en rekenen op al dan niet toevallige 

ontmoetingen… 
Prospectie is noodzakelijk  investering van de school (vroeger: 

voorbereidende bezoeken & contactseminaries)



2 VOORBEELDEN



HEADMASTERS



• Willekeurig kapsalon binnen gestapt
• Juiste man op de juiste plaats op het juiste moment
• Kappersketen in volle expansie meer dan 50 salons in Londen
• Een bedrijf dat ‘education’ heel erg belangrijk vindt
• Stageplaatsen voor onze leerlingen haartooi
• 1e dag = introduction day waarvoor staat Headmasters?
• Omgang met klanten = heel belangrijk!
• Praktische opleidingen in hun Academy (£60 per dag)



• Tijd nodig om elkaar te leren kennen
Andere manier van werken
Niveau van onze kappers
Werken op commissie
Vertrouwensrelatie opbouwen
 Constante communicatie
• Watch & learn
• Elk jaar doen ze meer moeite om onze leerlingen meer aan het werk 

te krijgen



• Na 2 stageperiodes voor de Haartooi, mochten we ook leerlingen van 
ons Studiegebied Handel in het hoofdkantoor plaatsen

• Dit schooljaar zijn ze hier op bezoek geweest om hun kennis te 
verspreiden aan onze vakgroep en de leerlingen van het 6e en 7e

Haartooi. (staff mobility!)
• Full of positive vibes & energy!



WHITE LIGHT





• White Light = marktleider voor licht en geluid in de 
entertainmentindustrie

• Magazijnwerk: cables, rigging, bench, control, LED + on the spot jobs
• Afgestudeerde leerling 3 maanden bij White Light op stage
• Zelf bedrijf gezocht via het RITCS
• Wij hebben de contacten gelegd
• Bedrijfsbezoek in oktober met alle leerlingen Podiumtechnieken
• Stageplaats voor ons 6e jaar Podiumtechnieken maar ook voor 

leerlingen van het Studiegebied Handel
• Inhoudelijk niet zo’n meerwaarde voor onze Podiumtechnici 



VOORBEREIDING
• Leerlingen die in aanmerking komen, informeren in mei 

(internationaal coördinator + ervaringsdeskundigen)
• Selectie a.d.h.v. motivatieportfolio en motivatiegesprek in september
• Teamdag + 2-daagse teambuilding
• Infomoment voor ouders in oktober en net voor vertrek
• Prospectie in december
• Stageperiode sluit aan op een vakantie
• Evaluatie



EIGENLIJKE STAGEPERIODE
• Alles is geregeld voor de leerlingen en begeleiders 
 taak van de internationaal coördinator
 verblijf in appartementen, vervoer heen en terug maar ook ter 

plaatse, wegbeschrijvingen,…
• Doelstellingen duidelijk vooraf meedelen
Wij benadrukken de levenservaring (zelfstandig werken / leven, 
samenwerken / samenleven, zelfredzaam worden, omgaan met conflicten / 
heimwee / …, vreemde taal oefenen, durven spreken, zin voor initiatief, bijleren 
door observatie (watch and learn!), assisteren,…) 



• Fulltime begeleiding van de leerlingen 
opvolging stage en problemen leerlingen
bewuste keuze van de school
• Mogelijk om een vervanger aan te stellen (Europese en bilaterale 

uitwisselingsprojecten – code 86)



DISSEMINATIE VAN ONS PROJECT
• Lokale pers uitnodigen
• Promo op onze Facebookpagina en website
• VROEGER: blog
• NU: eigen Facebookpagina van de leerlingen van 7 Esthetische 

Lichaamsverzorging en 6 Secretariaat-Talen

https://www.facebook.com/Ensorinstituut/?ref=hl
http://ensorgoeslondon2014.blogspot.be/
https://www.facebook.com/groups/1699473043641775/?fref=nf
https://www.facebook.com/StageLonden6tse/?fref=ts


TOT SLOT…




Organisatie
• Enorme administratie
• Uitdaging om stageplaatsen te vinden
Leerlingen
• Beschouwen het vaak als evidentie, te vanzelfsprekend, te vrijblijvend
• Niet iedereen keert positief terug
Leerkrachten
• ‘Reisjes’
• Draagkracht niet overal even groot




• 100 % meerwaarde voor de opleiding & persoonlijke ontwikkeling 

van de leerling
• Motivatie stijgt
• Uithangbord van onze school
• Ambitie om alle afstudeerklassen deze kans te geven







VRAGEN???
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