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Ons verhaal

Een klein 
‘duwtje’ kan 
volstaan …



De schoolcontext

- Kleine school: 170 leerlingen.
- 3de graad verzorging van 
KTA Diksmuide met vestiging 
in Atheneum Nieuwpoort.

- 30 leerlingen



Waarom is dat ‘duwtje’ nodig?

Misvattingen:

- buitenlandse stage is enkel mogelijk voor grote scholen.
- je moet kunnen kiezen uit een grote groep leerlingen om de 

beste er uit te halen. Onze leerlingen zijn niet sterk genoeg …
- je dient middelen te hebben: iemand lesvrij kunnen maken 

om het project te leiden is noodzakelijk.
- de kans dat een dossier goedgekeurd wordt is zeer klein, het   

is een werk van jaren om iets goedgekeurd te krijgen.



Waarom hebben wij de stap gezet?
- Buitenlandse stage levert een enorme bijdrage aan de 

zelfontplooiing van de studenten. We tellen veel kansarme 
leerlingen met een nauwe toekomstvisie. Met dit project 
willen we deze vicieuze cirkel doorbreken.



Waarom hebben wij de stap gezet?

- Past binnen het professionaliseringsbeleid van de 
school. Dit project is er ook voor de leerkrachten!

- Versterkt de uitstraling van de school.



Wie het duwtje geeft … maakt eigenlijk 
niet uit

Bij ons was dit onze 
partner:

ADC College



Wie – wat - waar
- 10 studenten naar Londen
- 2 weken
- Vervoer van en naar Londen

(St-Pancras) wordt door de 
school geregeld

- bejaardenzorg of kinderzorg
- verblijven in gastgezinnen
- maken gebruik van openbaar vervoer
- 1 begeleider van de school ter plaatse
- ook begeleiding van ADC college



Hoe verloopt de selectie?
- wie is meest gemotiveerd?
- wie heeft dit hardst nodig?

Meten is weten:

- vragenlijst
- gesprek



Hoe bereiden we onze studenten voor?

https://www.facebook.com/projectthamesLondon/?fref=ts

- groepsgevoel stimuleren
- Engelse les organiseren
- taaltesten afnemen
- buurt virtueel verkennen
- routes van gastgezin naar 

stageplaats en centrum via 
openbaar vervoer 
uitzoeken



En de financiën?
Subsidie volstaat ruimschoots:

- Voor de leerlingen: alles binnen de 
budgetten: vervoer, verblijf, vol-pension, 
culturele activiteit

- Voor de school: ruim budget voor de 
onkosten.



Leerlingen en leerkrachten enthousiast?



Leerlingen en leerkrachten enthousiast?



Vragen?
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