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viio 5



Vzw KaSO Tongeren-Borgloon



5 administratieve scholen:


Viio 1: 6-jarige school Borgloon (ASO/TSO handel)



Viio 2: Nijverheid (TSO/BSO)



Viio 3: Humaniora (ASO)



Viio 4: Handel (TSO/BSO)



Viio 5: Zorg (TSO/BSO)

Visie en missie




Enkel leerlingen van 7 TSO & 7 BSO buitenlandse stage geven:


6de jaar hebben stage-ervaring opgedaan



Zijn meerderjarig op moment van buitenlandse stage

Alle richtingen van 7de jaar in alle viio-scholen


7 IOT(TSO) : 2008



7 IE / 7 CW/ 7 IHB(BSO): 2010



7 KZ / 7 TBZ(BSO): 2017



7 RMVM(BSO): 2018



Leerkrachten en directie op buitenlandse missie sturen: 2019



Meerdere leerkrachten motiveren als stagebegeleider


Groter draagvlak creëren

Waarom een buitenlandse stage


Werkervaring opdoen in een niet-schoolse omgeving in het
buitenland



Kennis van de Engelse taal verbeteren (technische
begrippen en omgangstaal)



Zelfstandigheid en zelfredzaamheid verhogen



Technisch en beroepsonderwijs aantrekkelijker maken



Andere cultuur en onderwijssysteem leren kennen



Extra ervaring op je CV

Ervaring



10 jaar ervaring met Europese leerlingmobiliteiten



Reeds meer dan 100 leerlingen uit 7 TSO/BSO op buitenlandse stage
gestuurd



Samenwerking met 5 partnerlanden


Continue zoektocht naar nieuwe partnerlanden



Inmiddels meer dan 15 betrokken leerkrachten als stagebegeleider



VET-charter gehaald in 2015

Geschiedenis




2006:


Malta: Mcast: eerste kennismaking met LDV



Eerste ‘grant’ aangevraagd: niet weerhouden: niet concreet genoeg!

2007: viio 2


Bezoek aan Malta: zoektocht naar partnerbedrijven



tweede aanvraag: goed gekeurd: 6 lln naar Malta 7 TSO( 7IOT)



2008: Eerste stage naar Malta 7 TSO



2009:





Contactseminarie IJsland: nieuwe partnerlanden: IJsland/Italië en
Denemarken, dit zowel voor 7 TSO en 7BSO  aanvraag ingediend voor 2
jaar: 20 lln



Stage naar Malta 7 TSO

2010: & 2011:


34 lln naar 4 landen



2012:


nieuwe aanvraag voor 2 jaren: nieuw contact in Slovenië: aanvraag naar 4 landen



19 lln naar 4 landen



2013 & 2014: 36 lln naar vier landen



2015:


17 lln naar 4 landen: 2 lkr van viio 5 gaan mee als begeleider om prospectie te
doen



VET-charter aangevraagd



Viio 5 vraagt haar eerste beurs aan  goedgekeurd



2016: 13 lln naar 4 landen



2017:


21 lln naar 4 landen viio 2



10 lln naar Denemarken viio 5



2 lkr van viio 4 naar Malta op prospectie

Procedure


September:


Infoavond leerlingen & ouders: leerlingen kunnen zich kandidaat stellen










Selectievoorwaarden: attitude en kennis

Leerkrachten krijgen mail om zich kandidaat te stellen: motivatiebrief

Oktober:


Selectie leerkrachten wordt gemaakt i.s.m. directie



tijdens klassenraad worden de leerlingresultaten besproken: selectie wordt gemaakt



Leerling ontvangt mail met contract: laten tekenen !!

November:


Leerlingen worden toegewezen aan een land



Boekingen worden gedaan: accommodatie en vluchten



Traject voorbereidingen wordt uitgeschreven

December tot maart:


Start van de voorbereidingen



Februari: ouderavond met laatste info

Voorbereidingen


Europass CV en talenpasport: Engelstalig CV opstellen in de les PAV of na de
lessen onder begeleiding van de stagebegeleiders/coördinator



OLS(Online Linguistic System): test basiskennis Engels



Basiskennis taal van het stageland via online cursus: zelfstandig/begeleiding



Teambuilding per land(leerlingen en stagebegeleiders) :externe firma



Wassen, strijken & koken: leerlingen van de nijverheidsrichtingen krijgen les
van de leerlingen handel & zorg



Budgetbeheer: wat kosten de dagelijkse zaken in het land ter plaatse:
budgetplanning opstellen

Stagebedrijven zoeken


Coördinatoren stagelanden/partnerscholen



Online databanken: b.v. ADAM, EVE



Google



In samenwerking met andere Vlaamse scholen: uitwisseling contacten tijdens
infosessies/workshops



Ter plaatse bedrijven/instellingen (be)zoeken door de stagebegeleiders

Organisatiestructuur




Gert Surkyn:


coördinator internationalisering viio



beheert alle projecten van viio 2



ondersteunt de projecten van viio 5 en viio 4

Petra Palmers & Sheila Bautmans:




beheren de projecten van viio 5

Els Gielen en Ellen Wauters:


starten met nieuw project in 2017: viio 4

Tot slot…


Zorg voor een team van gemotiveerde mensen



Geef zoveel mogelijk leerlingen de kans op deze ervaring… MAAR
begin klein…



Wees goed voorbereid en durf vragen te stellen aan mensen met
ervaring



Geniet er zelf van en groei in dit avontuur!



Laat jullie leerlingen ambassadeur worden van je school in heel
Europa!



Beperk je niet tot jullie leerlingen maar laat ook je collega’s en
directie een stage doorlopen, je wordt er samen beter van



Betrek zoveel mogelijk mensen in dit verhaal, zo wordt je draagvlak
groter

If it scares you, it might be a good thing to try !
Seth Godin

Veel succes!!!
Team viio Tongeren-Borgloon

Viio care meets Europe
Petra & Sheila

