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Fraternisation: Schooling in Italy!
GO! atheneum, Zelzate
2019-1-BE02-KA102-059984
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Inclusion – equity
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België (nl), Italië

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

PROJECT
Met dit project gaan twee leerkrachten een week op 
jobshadowing in Cesenatico. We willen inzicht verwerven in 
de manier waarop zij innoveren en voor betrokkenheid en 
leerplezier zorgen. Hierbij focussen we op onze eigen noden: 
inclusie en diversiteit, ondernemerschap, Europees denken, 
ontwikkeling van taalvaardigheid, interculturele en anderstalige 
bedrijfscommunicatie en ten slotte het bereiken van een 
zalmeffect in plaats van het huidige watervalsysteem.

Na deze kruisbestuiving sturen de organisaties en leerkrachten 
hun vakinhoud bij, hebben ze meer voorbeelden uit de praktijk 
en maken ze nieuw materiaal aan. Ze voelen zich deskundiger en 
geloofwaardiger. De leerlingen reageren hier positief op en zijn meer 
gemotiveerd. Het enthousiasme van onze beide scholen is dan ook 
zeer groot. Door de banden tussen de verbroerderingsgemeenten 
aan te halen, vergroten we het Europees gevoel.

“ De leerkrachten voelen zich deskundiger 
en geloofwaardiger. De leerlingen reageren 
hier positief op en zijn meer gemotiveerd.

De geïnteresseerde leerkrachten stellen een portfolio op met een 
intentieverklaring en motivatiebrief. De directie oordeelt na een 
gesprek of hun noden overeenstemmen met die van het project.

We spreiden dit project over twee jaar, zodat er ook twee 
observatiestages kunnen plaatsvinden. Zo kunnen we na het eerste 
jaar nagaan in welke mate de doelstellingen bereikt zijn en hoe we 
kunnen bijsturen.

Door ons uitgebreide netwerk zullen de positieve effecten niet 
beperkt blijven tot de deelnemers: de ervaringen worden ruim 
gedeeld binnen de scholengroep, gemeenschap, pers…
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Fraternisation: care locally, think globally!
GO! Atheneum, Zelzate
2019-1-BE02-KA102-059995
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk

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

PROJECT
Met dit project breiden we ons bestaand Erasmus+ project verder 
uit naar de leerlingen van de welzijnssector.

“ We streven naar meer zalmeffect in plaats 
van het watervalsysteem.

We benutten de banden met onze verbroederingsgemeenten om 
in deze regio’s boeiende, uitdagende en passende stageplekken 
te zoeken. Door de banden verder aan te halen, wakkeren we het 
Europees gevoel bij onze leerlingen aan. We werken samen met de 
scholen ter plaatse om gastgezinnen voor de leerlingen te zoeken. 
Dit werkt drempelverlagend naar taal en veiligheid en verbindend 
naar de plaatselijke maatschappij.

Tijdens de voorbereiding stellen de geïnteresseerde leerlingen 
een portfolio op met een intentieverklaring, motivatiebrief en 
sollicitatie. Na een gesprek oordelen directie en leerkrachten 
of de noden van de leerling overeenkomen met die van het 
project: ondernemerschap, Europees denken, ontwikkeling van 
taalvaardigheid en interculturele en anderstalige bedrijfs-
communicatie, het zalmeffect tegenover het waterval systeem 
en ten slotte de nood aan meer zelfredzaamheid.

Door ons uitgebreid netwerk van scholen, pers, bedrijven, besturen, 
enz. zullen de positieve effecten niet beperkt blijven tot de 
deelnemers. De ervaringen zullen ruim gedeeld worden. Door de 
nauwe betrokkenheid van de ouders, buitenlandse scholen en 
gemeentebesturen zal de verspreiding heel gemakkelijk gaan.

We willen met dit project ons steentje bijdragen aan de 
kwalitatieve vorming van mondige, zelfstandige en gelukkige 
Europese burgers die levenslang willen bijleren en gewapend zijn 
voor een multiculturele en meertalige werkomgeving.
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Campus Russelberg over de grenzen heen 3.0
GO! atheneum Russelberg, Tessenderlo
2019-1-BE02-KA102-060000
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Malta, Frankrijk, Nederland, Zweden, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Gerhagenstraat 58
3980 Tessenderlo
013/66 14 41
www.russelberg.be
Anneke Maris

PROJECT
In deze aanvraag willen we ons bestaande Erasmus+ project verder 
uitbreiden naar andere landen. Binnen onze schoolvisie staan 
betrokkenheid, eigenaarschap, contextrijk leren, talentontwikkeling 
en welbevinden centraal.

We willen de leerlingen in een flexibele omgeving laten leren, de 
kwaliteit van het onderwijs en de stageplaatsen verhogen en de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers 
stimuleren. Leerlingen uit sociaal zwakke milieus willen we extra 
leerkansen geven. We focussen in deze aanvraag dan ook op 
de sleutelcompetenties meertaligheid, persoonlijke en sociale 
competentie en de competentie inzake cultureel bewustzijn.

Onze deelnemers komen uit de BSO-richtingen Verzorging, 
Verkoop en Vertegenwoordiging en de TSO-richtingen Gezondheids- 
en Welzijnswetenschappen en Lichamelijke Opvoeding en Sport. 

Ze kiezen bewust voor een stage in het buitenland. De helft van 
de BSO-leerlingen komt uit sociaal zwakkere milieus en heeft van 
thuis uit niet de kansen en middelen om een internationale ervaring 
op te doen.

De leerlingen Verzorging lopen stage in een kinderdagverblijf 
of woonzorgcentrum. De leerlingen van Verkoop werken in een 
winkel in Frankrijk, die uit Sociale Wetenschappen werken in een 
kinderdagverblijf en LO en Sport doet stage in een Spaanse school. 
In hun vrije tijd leren ze omgaan met de cultuur en verkennen ze 
nieuwe omgevingen. Ze wonen en leven zelfstandig.

We verwachten dat de leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden 
opdoen. Ze verbeteren hun richtingspecifieke kennis. De stage heeft 
ook invloed op het behalen van hun diploma. Daarnaast leren ze 
omgaan met andere levensgewoonten, waarden en normen en werken 
en leren ze in een onbekende omgeving. Hierdoor ontwikkelen ze 
persoonlijke competenties. Door het informeel leren in hun vrije tijd 
worden ze zelfstandiger, zelfbewuster en leren ze hun grenzen kennen. 
Ze worden enthousiaster om levenslang en levensecht te leren.

Op lange termijn worden de beroepscompetenties en werkervaring 
enorm verbreed. Ze kijken met andere ogen naar Europa en hebben 
een betere kans op de arbeidsmarkt. Deze uitwisseling van kennis 
en ervaringen is een verrijking voor ons onderwijs. We willen dan ook 
via andere projecten internationalisering deel laten uitmaken van het 
DNA van onze school.

“ Door het informeel leren in hun vrije tijd 
worden ze zelfstandiger, zelfbewuster en leren ze 
hun grenzen kennen.
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Stages Vesalius UTV 20192020
GO! technisch atheneum Vesaliusinstituut, Oostende
2019-1-BE02-KA102-060004
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
België (nl), Nederland

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

PROJECT
Onze studierichting Jeugd- en Gehandicaptenzorg vormt 
‘opvoeders jeugd- en gehandicaptenzorg’. De vakken ortho(ped)
agogiek hebben de opvoeding van personen met een fysieke, 
mentale en/of sociale beperking op het oog, met de bedoeling 
opvoeders op te leiden die deze mensen kunnen begeleiden. Elk 
jaar gaan leerlingen stage volgen in de organisatie Zuidwester, 
die mensen met een beperking integreert in het gewone leefmilieu. 
Het biedt hen de kans te leren omgaan met mensen met 
verschillende handicaps.

Zuidwester is helemaal gereorganiseerd: het personeel wordt nu 
ingezet voor zowel dagbesteding als wonen. Deze situatie is in 
België vrij zeldzaam. Onze leerlingen krijgen er dus de kans om de 
cliënt in zijn totaliteit te leren kennen en te ondersteunen. Hierbij 
zijn andere vaardigheden en kennis vereist.

“ Deze stage biedt hen de kans te leren 
omgaan met mensen met verschillende 
handicaps.

Door het verplichte luik ‘wonen’ komen de leerlingen nog sterker 
in contact met alle facetten van het verzorgen. Ze krijgen de 
kans nieuwe technieken in de zorgverlening te leren kennen en 
toe te passen. Zuidwester werkt ook met een nieuwe, steeds 
grotere doelgroep binnen de zorgverlening: personen met ernstige 
gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking.

Deze stage is het hoofdluik van ons project, maar we hechten 
eveneens belang aan het culturele aspect en het verspreiden van 
onze ervaringen.

ROC Friese Poort is het resultaat van schaalvergroting in de 
Nederlandse onderwijswereld. Het is een opleidingscentrum met 
veel aandacht voor het individu. Het is een centrum voor leren, 
leven en uitwisselen van kennis en ervaringen, maar met een sterke 
regionale verbondenheid. Het wezenlijke verschil zit hem in de 
distributie van geneesmiddelen in Nederland. De automatisering 
die al sterk doorgedreven is in de Nederlandse farmaceutische 
sector is nog een opkomende trend in België en maakt dit de 
ideale voedingsbodem voor nieuwe kennis voor onze leerlingen. 
Door ze van het Nederlandse werkveld te laten proeven verwerven 
ze extra vaardigheden.
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CLW Cares, aLways and everyWhere!
Autonoom Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, Sint-Amandsberg
2019-1-BE02-KA102-060007
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Nederland, Aruba

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

PROJECT
We willen met dit project verschillende doelstellingen bereiken.

De eerste is dat onze leerlingen de nodige competenties behalen om 
te slagen voor hun certificaat. Ze werken in Aruba als verzorgende, 
keukenmedewerker of medewerker in een wasserij, draaien mee in een 
kinderhuis als logistiek medewerker, als begeleider in de kinderopvang 
of als administratief medewerker. Het is een meerwaarde om te 
zien hoe men daar met zijn bejaarden omgaat: veel kleur, zang, dans 
en activiteiten, terwijl in Vlaanderen grijs, verzorging en hygiëne de 
voorrang krijgen.

“ Het is een meerwaarde om te zien hoe men 
daar met zijn bejaarden omgaat: veel kleur, zang, 
dans en activiteiten; terwijl in Vlaanderen grijs, 
verzorging en hygiëne de voorrang krijgen.

Twee collega’s draaien mee in de begeleiding van de kinderhuizen. 
We gaan er voor open communicatie, objectief observeren en het 
uitwerken van een handelingsplan op maat.

Een tweede doelstelling is werken aan arbeidsattitudes. De werk-
ervaring in het buitenland verhoogt de toeleiding naar tewerkstelling. 
Sociale vaardigheden, zichzelf leren kennen, weerbaarheid versterken, 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid verhogen zijn enkele van de 
boogde effecten. Onze leerlingen leven vaak in problematische 
situaties en een negatieve omgeving. We willen als school een thuis 
zijn voor onze leerlingen. Dankzij dit project worden de ouders ook 
meer betrokken en krijgen zij meer vertrouwen in de school. Dit alles 
zorgt ervoor dat de ongekwalificeerde uitstroom daalt.

Professionalisering loopt als een rode draad doorheen het project. 
Onze eigen collega’s coachen elkaar, leren open te communiceren, 
staan op één lijn en dragen samen de beslissingen uit.

Het inlevingsvermogen van leerlingen en begeleiders zal stijgen. Door 
intensief te werken zien de leerlingen van wat een fulltime job inhoudt. 
De begeleiders krijgen dan weer een boost om met de verworven 
inzichten aan de slag te gaan.

We kiezen voor Aruba omdat er geen taalbarrière is. De openheid van 
de bevolking zorgt ervoor dat onze leerlingen onmiddellijk worden 
opgenomen in hun leefwereld. 
Het zorgt voor een onvergetelijke 
ervaring.

Door onze vorige projecten 
blijft het vertrouwen groeien. De 
meerwaarde is onmiskenbaar 
groot en het zorgt voor een 
professionele band tussen de 
verschillende partners.
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Buitenlandse stage - London
GO! Talent, Dendermonde
2019-1-BE02-KA102-060014
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Economic and financial affairs (incl. funding issues)
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
International cooperation, international relations, development 
cooperation

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Begijnhoflaan 1
9200 Dendermonde
052/25 88 10
www.ktad.be
Elke De Baere

“ Een buitenlandervaring is een van de meest 
interessante, motiverende en uitdagende 
belevenissen die je als laatstejaarsstudent kan 
meemaken.

PROJECT
We willen met onze school leerlingen voorbereiden op het 
internationale karakter van de bedrijfswereld. Een goede kennis 
van het Engels en ervaring in het buitenland zijn voor sommige 
sectoren zelfs een vereiste. Een buitenlandervaring is dan ook 
een van de meest interessante, motiverende en uitdagende 
belevenissen die je als laatstejaarsstudent kan meemaken. Daarom 
bieden we onze leerlingen van Verkoop en Vertegenwoordiging en 
Kantooradministratie en Gegevensbeheer de kans om stage te 
lopen in Londen.

Twin College in Londen zal ons helpen bij het zoeken naar 
stageplaatsen die perfect passen bij de leerlingen hun interesses, 
kennis en vaardigheden. Tijdens het volledige project zullen ze 
ondersteuning krijgen van de stagebegeleider, - coördinator en 
vakleerkracht Engels.

Met dit project willen we de zelfstandigheid en weerbaarheid 
van onze leerlingen extra in de verf zetten. Zelfstandigheid en 
respect staan steeds centraal. Dit proberen we te bereiken 
door de klassieke lesdoelen aan te vullen met accenten op de 
vakoverschrijdende eindtermen. We willen via dit project het 
ondernemerschap van de leerlingen in een professionele omgeving 
stimuleren. Ook doen we een beroep op hun doorzettingsvermogen 
en empathisch vermogen in een interculturele omgeving. De 
stageperiode biedt hen de kans om verschillende leerkansen te 
benutten in een unieke situatie. Daarnaast zal hun verbeterde 
Engelse spreek- en schrijfvaardigheid samen met de buitenlandse 
stage-ervaring mooi staan op hun cv.
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Learning abroad next level
GO! Atheneum, Geraardsbergen
2019-1-BE02-KA102-060018
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Papiermolenstraat 103
9500 Geraardsbergen
054/41 21 88
http://www.ka-geraardsbergen.be
Gunther De Geeter

PROJECT
In de richting Secretariaat-Talen wordt een stage als belangrijke 
tool aanzien om de beoogde competenties te ontwikkelen en onze 
leerlingen voor te bereiden op de internationale bedrijfswereld. Een 
goede kennis van het Frans en werkervaring in het buitenland zijn 
soms zelfs een vereiste, zeker gezien onze geografische ligging 
vlakbij de taalgrens.

Deze buitenlandse, culturele en praktijkgerichte ervaring is een 
lanceerbasis voor levenslang en levensbreed leren. Met dit project 
willen we ook de zelfstandigheid en weerbaarheid van onze 
leerlingen extra in de verf zetten. De verregaande zelfstandigheid 
in deze stage zal nadien een boost zijn voor hun zelfontplooiing.

Uiteraard komen ook de beroepsgerichte competenties aan 
bod en zal het een verrijking zijn om de werkwijze, organisatie 
en wetgeving tussen beide landen te vergelijken. Het project 
beïnvloedt en verruimt het wereldbeeld van de leerlingen. 

Andere perspectieven, culturen, levensbeschouwingen en 
omgangsvormen leren kennen ligt aan de basis. Dit past perfect 
binnen de visie van het GO! en de onderwijshervorming waarbij 
Actief Burgerschap geïntegreerd wordt in de lessen.

“ Een goede kennis van het Frans en 
werkervaring in het buitenland zijn soms een 
vereiste, gezien onze geografische ligging vlakbij 
de taalgrens.

In het curriculum van deze TSO-studierichting zit ook het vak 
theorie/praktijkvaardigheid. Een buitenlandse stage waarbij de 
leerlingen met minimum twee talen in contact komen is een sterke 
aanvulling en meerwaarde en hun verbeterde Franse spreek- en 
schrijfvaardigheid zal mooi staan op hun cv.

Om de kwaliteit van de stage te garanderen, werken we 
samen met ALFMED, een organisatie die al jaren ervaring 
heeft met buitenlandse stages. Onze leerlingen krijgen een 
stageplaats toegekend die perfect past bij hun interesses, 
kennis en vaardigheden. Tijdens de buitenlandse stage krijgen ze 
ondersteuning van de vakleerkrachten Frans en de stagebegeleider. 
De leerlingen worden ondergebracht bij andere buitenlandse 
studenten die stage lopen.

De resultaten maken we meetbaar door alle deelnemers mondeling 
en online te bevragen. Alfmed organiseert ook afsluitende 
evaluatiegesprekken. We gebruiken de resultaten ook om de 
volgende generaties te inspireren. We maken ze openbaar via 
persberichten en onze opendeurdag.
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Werken met nieuwe horizonten
Technisch Instituut Sint-Lucas, Menen
2019-1-BE02-KA102-060024
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Tsjechië

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

PROJECT
Onze school wil studenten uit praktisch-technische richtingen 
de nieuwste technologieën laten leren kennen in Tsjechische 
internationale bedrijven.

Het eerste doel is de aantrekkelijkheid van de opleiding verhogen. 
De beperkte interesse in mechanica en elektriciteit wordt een 
probleem: vacatures invullen wordt steeds moeilijker.

Het tweede doel is het versterken van de kennis van studenten en 
leerkrachten. Deze ervaring zorgt voor een enorme boost op vlak 
van technische kennis en de toepassing ervan.

Na een selectieprocedure worden de geïnteresseerde 
leerlingen verdeeld volgens hun interesse en in functie van de 
stagedoelstellingen opgesteld door de mentoren en bedrijven. 
Voor de studenten elektriciteit hebben we contact met bedrijven 
gespecialiseerd in bordenbouw. Daarnaast kunnen ze ook kiezen 
voor bedrijven waar preventief en curatief onderhoud van de 
elektrische installatie moet gebeuren.

Voor de studenten mechanica hebben we contact met 
stagebedrijven die onderdelen vervaardigen. Ze kunnen kiezen 
voor bedrijven waar preventief en curatief onderhoud van de 
mechanische onderdelen moet gebeuren.

Naast het technisch aspect versterken we ook de psychosociale 
ontwikkeling van de leerlingen. Op lange termijn hopen we dat 
het project een meerwaarde betekent voor onze leerlingen. Als 
we een nieuwe positieve dynamiek kunnen creëren, is de school 
ervan overtuigd dat in de toekomst de interesse in deze richtingen 
zal stijgen.

“ Deze ervaring zorgt voor een enorme 
boost op vlak van technische kennis en de 
toepassing ervan.
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GO! Exploring Camping Holidays
GO! Scholengroep Brussel, Evere
2019-1-BE02-KA102-060027
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Early School Leaving / combating failure in education
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment

LANDEN
België (nl), Nederland, Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Oud-Strijderslaan 200
1140 Evere
02/702 30 61
www.scholengroepbrussel.be
Ellen Pauwels

PROJECT
Aangezien toerisme een bij uitstek internationale economische 
sector is, volstaan toerismeopleidingen die enkel op het binnenland 
focussen niet. Om de leerlingen goed voor te bereiden op hun latere 
rol in de toeristische sector moeten we naar het buitenland kijken. 
Niet enkel om inspiratie op te doen, maar ook omdat leerlingen er 
in contact komen met de wensen, verwachtingen en gedragingen 
van reizigers uit eigen land.

We organiseren een acht weken durende stage op camping-
bedrijven in Frankrijk. Gedurende twee jaar lopen onze leerlingen 
van 6 TSO Toerisme en 7 BSO Gespecialiseerd Recreatief 
Medewerker er een buitenlandse stage. Zo kunnen ze de 
competenties uit de lessen in echte arbeidssituaties omzetten, 
zelfstandig en zelfredzaam functioneren en communiceren in een 
andere (culturele) omgeving. Door het intens contact met collega’s, 
klanten en externen verhogen ze de eigen taalvaardigheid.

Vanaf september komen alle deelnemende leerlingen regelmatig 
samen om het project voor te bereiden. Er is een kennismakings-

kick-off, sollicitatie en selectieprocedure, voorbereidende lessen, 
taaltrainingen en een EHBO-opleiding. Dit alles gebeurt onder 
andere via eTwinning.

Tijdens de stage zijn de leerlingen in de eerste plaats actief aan de 
receptie, maar zij kunnen ook bijspringen in de andere afdelingen 
van de camping.

“ Om de leerlingen goed voor te bereiden op 
hun latere rol in de toeristische sector moeten 
we naar het buitenland kijken.

Om hen ter plaatse maximale ontplooiingskansen te bieden, 
kunnen ze rekenen op de ondersteuning van de stagementoren. 
Hun aanwezigheid is beperkt tot enkele dagen bij de opstart, in het 
midden en op het einde van de stageperiode.

De leerlingen komen tijdens hun stage in contact met alle facetten 
van de campingvakantie. De competenties die ze ontwikkelen 
op vlak van toeristische vakkennis, sociale en communicatieve 
vaardigheden en taalvaardigheid, betekenen een bijkomende troef 
in hun zoektocht naar een job. Bovendien is er een reële kans dat 
de samenwerking tussen leerling en stagebedrijf in het hoogseizoen 
wordt voortgezet in de vorm van een (vakantie)job.

Voor de begeleidende leerkrachten heeft dit project 
het grote voordeel dat zij hun vakkennis up-to-date 
houden en hun didactisch handelen verbeteren. De 
stagebedrijven werken mee aan de verbetering van 
het toerismeonderwijs.

Op lange termijn beoogt dit project een verdere 
verhoging van de kwaliteit van het toerismeonderwijs 
in Vlaanderen.
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Business Support @ Valencia
Helix2, Maasmechelen
2019-1-BE02-KA102-060036
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education

LANDEN
België (nl), Spanje

CONTACTGEGEVENS
Rijksweg 357
3630 Maasmechelen
089/77 99 50
www.campusdehelix.be
Marijne Gubbels

“ De leerlingen moeten samenleven en -werken, 
hun zelfredzaamheid versterken en leren de 
Spaanse levenswijze kennen.

PROJECT
Onze campus hecht belang aan samenwerkingsverbanden buiten 
de schoolmuren. Daarom willen we onze internationale contacten 
uitbreiden en een kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid 
realiseren. We willen onze leerlingen voorbereiden op de wereld 
waar ze na het afstuderen in terecht komen, hen alle kansen 
bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en uit te groeien 
tot wereldburgers. Daarom bieden we onderwijs op maat van 
elke leerling aan, maar laten we hen ook van de wereld voorbij de 
grenzen proeven.

Ons project heeft twee doelstellingen. Ten eerste willen we de 
menselijke en taalkundige ontwikkeling stimuleren. Ten tweede is 
het project gericht op het verhogen van de tewerkstellingskansen 
en inzetbaarheid door beroepsgerichte ervaringen op te doen in het 
buitenland.

In de eerste fase zullen leerlingen uit het zevende jaar Business 
Support deelnemen aan een stage in Valencia. We willen hiermee 
de kans op tewerkstelling in de sector verhogen. Tijdens deze stage 
treden ze buiten hun comfortzone door onder andere het spreken 
van een andere taal. Bovendien zullen ze dagelijks hun sociale 
vaardigheden, taalvaardigheid en vakgerichte competenties 
gebruiken. Daarnaast moeten ze samenleven en -werken, hun 
zelfredzaamheid versterken en leren ze de Spaanse levenswijze 
kennen.

Op lange termijn willen we met onze school een duurzaam en 
kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid uitwerken.
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Encora gaat vreemd
Stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs Encora 029124, Antwerpen
2019-1-BE02-KA102-060039
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Malta

CONTACTGEGEVENS
Kipdorpvest 24
2000 Antwerpen
03/292 31 00
Greta Dierckx

PROJECT
Onze cursisten komen vaak uit kansarme milieus en kwetsbare 
socio-economische situaties. Zij deden vaak negatieve leer-
ervaringen op waardoor ze geen diploma secundair onderwijs 
behaalden. Anderen hebben een recente migratiegeschiedenis 
en een niet-erkend diploma. Zij zijn vaak anderstalig, wat regulier 
onderwijs moeilijker maakt. Beide groepen kunnen bij ons een 
positieve internationale leerervaring opdoen in een voor hen 
vreemde, maar relevante context. Zo vergroot hun betrokkenheid 
en groeien hun slaagkansen.

We geloven dat cursisten en leerkrachten competenter worden 
door te werken en te leven in een nieuwe context. Ze komen in 
contact met andere culturen, zullen deze beter begrijpen en 
staan daardoor meer open voor andere culturen.

Onze cursisten Kinderbegeleider of Opvoeder/Begeleider krijgen 
de kans om de kinderopvang en het basisonderwijs in Malta te 
ontdekken. De leerkrachten leren het volwassenenonderwijs daar 
kennen en leren hoe volwassenen er worden opgeleid. Hierdoor 
ontdekken zij verschillen en gelijkenissen met ons land.

We willen dat de cursisten en leerkrachten in contact komen met 
andere culturen. Zo zullen ze hun beeld op de wereld verruimen en 
leren ze andere culturen beter waarderen. Op deze manier zullen ze 
ook in hun beroepsleven beter kunnen omgaan met heterogene en 
multiculturele doelgroepen.

Onze cursisten hebben vaak last van faalangst, wat hen erg 
belemmert in hun schoolloopbaan. Door ze uit hun vertrouwde milieu 
te halen, werken ze hieraan en versterken ze hun zelfvertrouwen.

Binnen het volwassenenonderwijs is internationalisering nog niet 
echt ingeburgerd. Onze school gelooft in de meerwaarde van 
internationale projecten voor alle betrokkenen en wil graag pionier 
en aanspreekpunt zijn.

“ Op deze manier zullen ze ook in hun 
beroepsleven beter kunnen omgaan met 
heterogene en multiculturele doelgroepen.
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Print Practice France – Werkervaring, Cultuur & Taalonderricht in Marseille
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs, Mariakerke
2019-1-BE02-KA102-060042
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Inclusion – equity
Gender equality / equal opportunities

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09/216 36 36
www.viso.be
Kurt Lootens

PROJECT
We willen onze leerlingen van het laatste jaar de kans geven 
hun opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in een 
professionele, internationale context. Een stage in grafische 
bedrijven in het buitenland is een meerwaarde voor hun opleiding 
en een verrijking van hun persoonlijkheid. De leerlingen leren 
werken in een professionele omgeving, worden geconfronteerd 
met een andere cultuur en moeten zich uitdrukken in het Engels 
en Frans. Frans is geen populaire taal en het blijft moeilijk onze 
leerlingen ervoor te motiveren. Het effectief gebruiken van 
beide talen in concrete situaties vergroot hun competenties en 
kan hen aanzetten de talen in de toekomst vaker te gebruiken. 
Meertaligheid is een van de hoekstenen van Erasmus+ en speelt 
een belangrijke rol in de vereisten op de arbeidsmarkt.

Na een grondige selectie en voorbereiding lopen de leerlingen vier 
weken stage in grafische bedrijven in Marseille. Ze verblijven in 
self-catering appartementen.

Na een uitgebreide informatiesessie volgt de selectie van de 
kandidaten en de voorbereiding met onder andere een team-
building, Franse taallessen, grafische terminologie…

Deelname zorgt voor een betere motivatie en een toegenomen 
gevoel van eigenwaarde. De leerlingen halen een grote persoonlijke 
voldoening uit de geleverde prestaties en leren dat ze als 
beroepsleerling veel meer capaciteiten hebben dan ze dachten. 
Ze krijgen een actieve rol in de maatschappij en een toenemend 
gevoel voor ondernemingszin en initiatief. Het aanleren van de 
juiste en extra vaardigheden verhoogt de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt. De leerlingen komen in contact met andere culturen. 
Ze krijgen een open en brede kijk op Europa en de Europese 
waarden. Naast de online taallessen zullen de leerlingen ook 
nieuwe computervaardigheden nodig hebben.

We willen onze leerlingen die niet de financiële middelen hebben 
ook de kans geven een buitenlandse ervaring op te doen, ook 
leerlingen met beperkte sociale vaardigheden en een verschillende 
culturele achtergrond kunnen deelnemen. Zo stimuleren we 
billijkheid en sociale inclusie.

We hechten veel belang aan het promoten van het project en het 
kenbaar maken van de resultaten. We doen dit met de website, 
tijdens opendeurdagen, op Facebook, met de plaatselijke pers…

“ Meertaligheid is een van de hoekstenen van 
Erasmus+ en speelt een belangrijke rol in de 
vereisten op de arbeidsmarkt.
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Naar een volgend level via grenzeloos leren
Don Bosco Technisch Instituut, Sint-Denijs-Westrem
2019-1-BE02-KA102-060051
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Spanje, Frankrijk

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

PROJECT
In dit project lopen leerlingen uit de specialisaties Mechanica en 
Houtbewerking bedrijfsstage in Frankrijk en Spanje. Ze krijgen 
nieuwe inzichten in hun vakgebied en we rollen het werkplekleren 
uit over de grenzen heen.

Met dit project zetten we de eerste stappen binnen Erasmus+. 
Op die manier overstijgen we niet enkel landsgrenzen, maar 
ook en vooral de grenzen van onze onderwijsorganisatie. 
We stellen onze huidige werkwijze in vraag en kijken uit naar 
vernieuwende perspectieven.

Door deze uitzonderlijke leerervaring krijgt onze vorming tot 
burgerschap een Europese dimensie. We maken onze leerlingen 
vertrouwd met andere gewoonten, onbekende culturen en 
diversiteit. Ze krijgen een ruimere blik op de wereld en we 
dagen hen uit zich Europese waarden als tolerantie, gelijkheid 
en solidariteit eigen te maken. Dit vormt hen tot kritische, 
ruimdenkende Europese burgers.

Bovendien zal de nieuwe context hen stimuleren om probleem-
oplossend te denken en handelen en zo hun creatief vermogen 
te ontwikkelen. Dit gebeurt op de werkvloer, maar ook tijdens 
de momenten daarrond. Door langere tijd buiten hun vertrouwde 
omgeving te verblijven, ontwikkelen onze leerlingen zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Dit project zal dan ook een stimulans zijn tot 
persoonlijke ontwikkeling en professioneel ondernemerschap, met 
een open blik op Europa.

Er wordt tijdens dit project maximaal ingezet op taalvaardigheid. 
Onze leerlingen worden zich bewust van hun taalvaardigheid en 
ontwikkelen ook op dat vlak meer zelfvertrouwen.

Het verblijf in een niet-vertrouwde omgeving zal de ervaring 
versterken dat leren zich niet beperkt tot het klaslokaal. De 
leerlingen zullen onder andere de waarde en noodzaak van 
levenslang leren ontdekken.

Een bijzondere uitdaging wordt de zending van een dove leerling. 
De realisatie van alle doelen hierboven, zal op deze leerling een 
buitengewone impact hebben. Het wordt een organisatorisch 
hoogstandje waar we volledig voor gaan.

In verschillende algemene en technische vakken wordt dit project 
grondig voorbereid. Na de stage worden de leerlingen ambassadeurs 
van de internationalisering op onze school. Op school werd een 
International Office opgericht: een team dat de voorbereiding op 
zich neemt en door allerlei acties de betrokkenheid van heel de 
organisatie bij het internationaliseringsproject verstevigt.

“ Een bijzondere uitdaging wordt de zending 
van een dove leerling. De realisatie van al onze 
doelen zal op deze leerling een buitengewone 
impact hebben.
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Farmers Inspired by Farmers
Sint-Leoinstituut, Eeklo
2019-1-BE02-KA102-060055
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Agriculture, forestry and fisheries
ICT - new technologies - digital competences

LANDEN
België (nl), Finland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië

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

PROJECT
In dit project doen onze leerlingen van studierichtingen 
Landbouw, Tuinbouw & Groenvoorziening, Plant-, Dier- en 
Landbouwtechnische Wetenschappen individuele stage 
of werkplekleren.

We willen de leerlingen en praktijkleerkrachten keuzebewust 
maken voor het toekomstig agrarisch ondernemen in de regio 
en op de schoolbedrijven. Door hen kennis te laten maken en te 
werken met nieuwe gespecialiseerde technieken kunnen ze de 
waarde ervan inschatten, later slim investeren en zo de kostprijs 
van de basisproducten zo laag mogelijk houden.

De buitenlandse partners zijn geselecteerd op basis van hun agro-
ondernemingsvermogen dat anders is dan hier. Stagedeelnemers 
ervaren zo initiatieven rond korte ketenverkoop of bedrijven waarbij 
de geproduceerde basisproducten en diensten getransformeerd 
worden naar een product met een duidelijke meerwaarde.

Onze leerlingen zijn de jonge Europese ondernemers van de 
toekomst. We willen hen leren deel uit te maken van toekomstige 
agrobedrijven met voldoende inzicht in de ondernemingsvormen 
en met kennis van de nieuwe technologie.

De begeleidende leerkrachten verhogen hiermee ook hun 
vak technische kennis in de snel evoluerende sector. Door deze 
ervaring mee te nemen in de dagelijkse lessen en op de school-
bedrijven, bepalen ze zelf de toekomstige productie principes en 
commercialisatiemogelijkheden.

In Finland volgen de leerlingen workshops en werkplekleren op 
een bosbouwschool. In het Verenigd Koninkrijk doen de leerlingen 
workshops en individuele stage op tuinbouwbedrijven. In Italië 
volgen de leerlingen workshops op school en individuele stages op 
landbouwbedrijven. Hier worden basisproducten getransformeerd 
tot verkoopsproducten met een meerwaarde.

In Duitsland ten slotte volgen de leerlingen individuele stage op 
lokale landbouwbedrijven, vaak met een korte ketenverkoop.

“ We willen de leerlingen en praktijk-
leerkrachten keuzebewust maken voor het 
toekomstig agrarisch ondernemen in de 
regio en op de schoolbedrijven.
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Internationaal Kaizen voor Straffe Opportuniteiten
Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs, Hoeselt
2019-1-BE02-KA102-060058
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Access for disadvantaged
Early School Leaving / combating failure in education
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)

LANDEN
België (nl), Malta, Spanje, Zweden

CONTACTGEGEVENS
Bruiloftstraat 10
3730 Hoeselt
089/41 44 24
www.ikso-hoeselt.be
Jolanda Knoops

PROJECT
Via het Japanse systeem Kaizen, dat vernieuwingen implementeert 
in bedrijfsprocessen, wil het IKSO in kleine stappen werken naar 
de transitie tot educatief centrum waar leerlingen versterkt 
worden in hun professionele competenties. Kaizen betekent 
letterlijk ‘veranderen naar beter’. Het doel is empowerment van 
leerlingen en leerkrachten en de mismatch tussen onderwijs en 
arbeidswereld voorkomen.

“ De kleine stappen uit het kaizen-principe 
helpen bij de ontwikkeling van arbeidsethos en 
dagen hen uit hun ervaringen te spiegelen aan 
die van werknemers uit de stagelanden.

Via dit project krijgen alle leerlingen de kans hun laatste jaar 
af te sluiten met een leerervaring in het buitenland. Uit vorige 
projecten blijkt dat het eigenwaardegevoel van de leerlingen stijgt, 
hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen (onder andere door 
getuigschriften als Europass) en dat de professionalisering van het 
team vergroot door internationale staff training en jobshadowing.

Tijdens deze ervaring worden de deelnemers ook uitgedaagd te 
reflecteren over de rol die werk in hun leven zal spelen. Ze maken 
kennis met een bedrijfscultuur die anders is dan de Vlaamse.

De kleine stappen uit het kaizen-principe helpen bij de ontwikkeling 
van arbeidsethos en dagen hen uit hun ervaringen te spiegelen 
aan die van werknemers uit de stagelanden. Wat kunnen we leren 
van de Zweedse work/life balance, van de Maltese drive om door 
economische processen de welvaart en het welzijn van de mensen 
te vergroten, van de autochtone en allochtone inwoners van 
Fuerteventura die zoekende zijn om gezamenlijke arbeidsattitudes 
te ontwikkelen?

De deelnemende leerlingen studeren af in Verzorging, Haarstylist 
of Logistiek, in de nieuwe studiegebieden Welzijn en Organisatie. 
Na de paasvakantie zullen ze effectief werken in lokale bedrijven, 
net zoals ze dat al deden in bedrijven in de buurt van de school. 
De jobshadowende leerkrachten doen precies hetzelfde, maar dan 
in onze partnerscholen.

Op deze manier vormt de Europese leerervaring een enorme 
meerwaarde voor elke deelnemer door professionalisering, 
empowerment en empathie.

Compendium 2019 | Beroepsonderwijs en -opleiding



KA102

Woorden-
 lijst

Inhoud

KA116

KA202

Index

020

Op stage in Nice 2019 - 2021
Don Bosco Technisch Instituut, Halle
2019-1-BE02-KA102-060061
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Lenniksesteenweg 2
1500 Halle
02/356 29 49
www.donboscohalle.be
Ingrid De Geyndt

PROJECT
Onze leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt gebeurt niet 
alleen op de schoolbanken. Het is van essentieel belang dat ze 
kunnen proeven van de bedrijfswereld in de vorm van een stage. 
Als de mogelijkheid bestaat om op stage te gaan in het buitenland, 
moeten we deze met beide handen grijpen.

“ Als de mogelijkheid bestaat om op stage 
te gaan in het buitenland, moeten we deze met 
beide handen grijpen.

Het buitenland werd Nice in Frankrijk. Een rondleiding in de ateliers 
van onze partnerschool maakte vlug duidelijk dat we niet alleen 
ons opvoedingsproject gemeenschappelijk hebben, maar ook de 
aangeboden richtingen.

In een beginstadium kiezen we ervoor om onze leerlingen van 
Hout en Elektriciteit te selecteren. In het selectieproces zal er 
zowel gekeken worden naar de vakbekwaamheid en de wil om bij 
te leren als naar de socio-emotionele kant van de leerling. In een 
later stadium kunnen we eventueel uitbreiden naar bijvoorbeeld 
de richting Mechanica.

Gedurende drie weken zullen onze leerlingen terechtkomen in de 
bedrijfswereld, in een andere samenleving, met haar eigen keuken 
en gewoontes, in een andere schoolomgeving, gekoppeld aan het 
cultureel en recreatief ontdekken van Nice en omgeving.

Na thuiskomst zullen de deelnemende leerlingen verslag uitbrengen 
over hun verblijf aan de hand van een filmpje en PowerPoint
presentatie. Ook in de pers, op sociale media en op onze jaarlijkse 
tentoonstelling zal het Erasmusproject de nodige aandacht krijgen. 
Het in de kijker zetten van onze nijverheidsrichtingen biedt zeker 
een meerwaarde voor een STEM-school als de onze.
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Vocational Talents Learning in European Companies and Schools 2
GO! Talentenschool Turnhout campus Zenit, Turnhout
2019-1-BE02-KA102-060066
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Access for disadvantaged

LANDEN
België (nl), Duitsland

CONTACTGEGEVENS
de Merodelei 220
2300 Turnhout
014/47 14 40
www.talentenschoolturnhout.be
Ben Bastiaensen

PROJECT
Het VoTaLECS 2-project heeft als doel meer (gelijke) kansen 
te bieden aan onze leerlingen uit het beroepsonderwijs. 
Een internationale stage verbetert onder andere hun 
zelfvertrouwen en culturele en communicatieve competenties. 
Daarnaast laat het hen toe intensief aan hun technische en 
professionele vaardigheden te werken. Deze bieden hen betere 
kansen op de arbeidsmarkt en in het latere leven. VoTaLECS 
2 helpt hen betere burgers en werknemers te worden en hun 
persoonlijke doelen in het leven vlotter te bereiken.

“ Dit project helpt de leerlingen betere burgers 
en werknemers te worden.
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Zorg over de grens
Sint-Jan Berchmansinstituut, Zonhoven
2019-1-BE02-KA102-060068
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Spanje

CONTACTGEGEVENS
Kleine Hemmenweg, 4 - 4A
3520 Zonhoven
011/55 99 90
https://www.sjbzonhoven.be/
Katrijn Vanderspickken

PROJECT
Omdat wij als school erg inzetten op studiekeuzebegeleiding 
en merken dat dit proces doorgaans makkelijker verloopt voor 
onze ASO- en TSO-leerlingen, willen we met dit project voluit de 
kaart trekken van onze BSO-leerlingen. Al te vaak krijgen zijn het 
gevoel laatst aan bod te komen bij uitstappen en activiteiten. We 
willen dit keer uitdrukkelijk onze leerlingen van 6 Verzorging in de 
kijker zetten en hen de kans geven hun horizon te verbreden. De 
stagemomenten die we nu organiseren, laten hen reeds toe een 
blik te werpen op een toekomst in de zorg. Hen de kans geven om 
beroepshalve ook verder te kunnen kijken dan de landsgrenzen, 
lijkt ons een ontegensprekelijke meerwaarde.

Onder begeleiding van zorgkundigen en leraren algemene 
vakken zullen tien van onze leerlingen twee weken stage lopen 
op verschillende locaties van de zorginstelling Orpea in Madrid. 
Ongetwijfeld zullen ze daar nieuwe ideeën en inzichten verwerven.

Wij zorgen ter plaatste dat onze leerlingen zelfstandiger worden 
in het gebruik van de metro. We denken evenwel ook dat het 
belangrijk is dat onze leerlingen ‘s avonds samenwonen om te 
kunnen reflecteren over hun stage en alles wat op hen afkomt. Ook 
is het belangrijk om de leerlingen kennis te laten maken met de 
culturele eigenheid van Madrid.

In de lessen PAV en Frans maken we tijd voor het aanleren van 
enkele basisbegrippen in de Spaanse taal, zowel wat betreft 
algemene omgang als specifiek vakjargon. Ook kunnen de 
weekendactiviteiten voorbereid worden in de les, met inspraak 
en hulp van de leerlingen en collega’s.

Na afloop van het project willen we deze ervaringen delen met de 
hele school en ermee verder aan de slag gaan zodat de opgedane 
kennis maximaal benut wordt.

Het is niet de bedoeling dat dit een eenmalig project is. Indien 
praktisch mogelijk, willen we hiervan een jaarlijks terugkerende 
activiteit maken.

“ De weekendactiviteiten worden voorbereid 
in de les, met inspraak en hulp van de leerlingen 
en collega’s.
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Emmaus gaat Europees met alle technische en beroepsrichtingen.
Emmaüsinstituut@2, Aalter
2019-1-BE02-KA102-060077
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment

LANDEN
België (nl), Duitsland, Zweden, Estland, Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
SintGerolflaan 20
9880 Aalter
09/398 78 00
http://www.emmausbovenbouw.op-weg.be
Peter De Deyn

PROJECT
Technisch- en beroepsonderwijs zit in Vlaanderen in een 
neerwaartse spiraal. Leerlingen ouders blijven soms wanhopig 
in het algemeen onderwijs hangen omdat ze een foutief beeld 
hebben van de toekomstmogelijkheden van technisch geschoolden. 
Een buitenlandse stage is een manier om aan te tonen dat 
met technisch en beroepsonderwijs heel veel kansen voor het 
grijpen liggen. Binnen de Europese markt liggen alvast allerlei 
opportuniteiten die met een technisch of beroepsdiploma goed 
bereikbaar zijn.

Met dit project willen we de buitenlandse stages voor onze leerlingen 
integreren in het curriculum, als deel van de GIP/praktijk scores. 
Leerlingen kunnen solliciteren om een stage te doen in een van de 
bedrijven in Duitsland.

In het tweede luik van deze aanvraag richten we ons op de 
leerkrachten. Zij gaan bij de buren kijken hoe zij dingen aanpakken. 
Ze komen dan terug met IT-vaardigheden, inzichten in het 
ontwikkelen van individuele leertrajecten en creatieve ideeën 
die zullen bijdragen om het technisch en het beroepsonderwijs 
aantrekkelijker te maken. Zowel de leerkrachten algemene 
vakken als technische en praktijkvakken zullen het educatief 
vernuft gaan bestuderen in Duitse, Estse, Zweedse en Schotse 
onderwijssystemen. Het is de bedoeling om goede praktijken mee 
te brengen en te implementeren in onze eigen school, in het kader 
van onze strategische doelstellingen.

“ Het is de bedoeling om goede praktijken 
mee te brengen en te implementeren in onze 
eigen school.
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Versterking van de competenties van lerenden door werkplekleren 
in een internationale context
GO! Koninklijk Atheneum MXM, Merksem
2019-1-BE02-KA102-060083
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Melgesdreef 113
2170 Merksem
0486/17 75 42
www.kamerksem.be
Nicole Morren

PROJECT
Onze school wil van de veranderende samenleving – groeiende 
diversiteit, verregaande globalisering en technologische vooruitgang 
– een opportuniteit maken. We ontworpen een door alle stakeholders 
gedragen visie: de Max-methode. Deze staat symbool voor het 
tweepijlersysteem waarop onze onderwijsmethode is gebaseerd: 
eigentijds sterk onderwijs met een maximaal competentieverhogend 
effect en de uitbouw van een zorg- en leerbeleid op maat.

“ Tien leerlingen krijgen de kans om gedurende 
twee weken aan werkplekleren te doen in 
organisaties uit de sectoren gezondheidszorg 
en kinderverzorging in Londen.

Een internationaliseringstraject uitbouwen zien we als opportuniteit 
voor de versterking van het bestaande tweepijlersysteem. 
Het verhoogt de zelfredzaamheid van leerlingen, vergroot hun 
talenkennis, bevordert de digitale competenties, creëert een nieuw 
cultureel bewustzijn en verbetert de sociale vaardigheden.

We willen op duurzame wijze de projecten integreren in de school-
structuur. Dit doen we door twee lesuren ‘Max goes international’ 
op te nemen in het curriculum van de leerlingen van het zesde 
jaar Sociaal-technische Wetenschappen en Gezondheids- en 
Welzijnswetenschappen. Hierin zit de voorbereiding, implementatie 
en disseminatie van het project. Voor de concrete realisatie werken 
we samen met onze partnerorganisatie ADC College in Londen.

Tien leerlingen krijgen de kans om gedurende twee weken aan 
werkplekleren te doen in organisaties uit de sectoren gezondheids-
zorg en kinderverzorging in Londen. De meerderheid van onze 
leerlingen behoort volgens de GOK-indicatoren tot een kansengroep. 
De leerlingen die niet geselecteerd worden krijgen een evenwaardig 
thuisproject. Net zoals bij de mobiliteit staat dit in het teken van 
onderwijsloopbaanbegeleiding met de focus op horizonverruiming 
en verbetering van de keuzebekwaamheid. Ook deze leerlingen 
zullen aan internationalisering doen door samenwerking met een 
Hogeschool uit Nederland.

De begeleiding van het globale project door vijf leerkrachten 
biedt opportuniteiten voor de versterking van hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.

Door deelname aan het Erasmus+ programma en andere Europese 
projecten bouwen we aan de weg voor het opzetten van een 
duurzaam internationaliseringsbeleid.
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Hotel, Hospitality, Toerisme en Animatie stages
GO! Next Hotelschool, Hasselt
2019-1-BE02-KA102-060085
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
België (nl), Spanje, Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Elfde Liniestraat 22
3500 Hasselt
011/30 77 30
www.hotelschoolhasselt.be
Brigitte Bodson

PROJECT
Ons project focust zich op de inrichting van een buitenlandse 
stage voor de leerlingen van het 7e Se-n-Se jaar Toerisme en 
Recreatie en het 6e jaar TSO Hospitality, Hotel en Toerisme.

Deze opleidingen eindigen met een binnen- of buitenlandse stage 
waarbij de verworven kennis, vaardigheden en attitudes in de 
praktijk toegepast worden. Voor Toerisme en Recreatie behoren de 
stageplaatsen tot de internationale hotelketen Palladium Hotel 
Group en Tui. Deze stages vinden plaats in Spanje.

Voor Hospitality, Hotel en Toerisme kiezen we voor een stage in 
internationale vier- of vijfsterrenhotels en -restaurants en werken 
we samen met het ADC college in Londen.

Tijdens de stage toerisme en recreatie worden de leerlingen 
enerzijds ingeschakeld in zowel de dag- als avondanimatie en 
anderzijds 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 kennis van meerdere talen 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 afdeling 
van de hotels. Zij spitsen zich vooral toe op het mee organiseren en 
begeleiden van MICE-activiteiten (meetings, incentives, congres, 
events) en reserveren en verkopen van toeristische evenementen. 
Zij zullen vooral in het Engels communiceren, maar ook andere 
talen komen aan bod.

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

Dit project past perfect in de nascholingsvisie van de school, die 
inzet op Europese projecten met een duidelijke meerwaarde voor 
de opleiding. De verworden kennis en vaardigheden alsook de 
grensverleggende mogelijkheden zullen de visie op de toekomstige 
arbeidsmarkt verbreden en de poorten naar tewerkstelling in 
buitenlandse bedrijven openen.

“ Dit project past perfect in de nascholings-
visie van de school, die inzet op Europese 
projecten met een duidelijke meerwaarde 
voor de opleiding.
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Duaal leren en onderwijs in de 21e eeuw, winst voor de studieloopbaan 
en voor de arbeidsmarkt
Instituut Mariawende-Blydhove, Sint-Kruis (Brugge)
2019-1-BE02-KA102-060088
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
België (nl), Verenigd Koninkrijk

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

PROJECT
Dit project richt zich tot de leerlingen Boekhouden-Informatica, 
Secretariaat-Talen, Kantoor-Verkoop en Gezondheids- en 
Welzijnswetenschappen. We selecteren zestien leerlingen voor een 
stageavontuur in Londen, onder begeleiding van stagebegeleiders, 
een leerkracht Engels en in samenwerking met de intermediaire 
partner ADC.

De leerlingen zullen terechtkomen in de sectoren Business & 
Administration, Elderly Care of IT & Accountancy. De meerderheid 
van onze leerlingen komt uit gezinnen met een moeilijk sociaal-
economisch profiel. Ze voelen zich vaak minderwaardig tegenover 
jongeren uit een ASO-richting. Vaak maken ze geen of een 
verkeerde studiekeuze na het zesde jaar en belanden ze met 
minder kansen op de arbeidsmarkt. Ze zijn niet internationaal 
mobiel en komen niet vaak in contact met andere culturen. Ze 
hebben ook vaak schrik om het Engels dat ze leerden te gebruiken.

We zijn ervan overtuigd dat een buitenlandse stage een hefboom 
is om doelstellingen te realiseren die we anders moeilijk kunnen 
realiseren. Het zal het niveau van de Engelse taalvaardigheid 
opkrikken en hen een multiculturele (werk)omgeving leren kennen. 
Het geeft hen een brede kijk op de Europese arbeidsmarkt, met 
nieuwe werkervaringen en leerwinst op professioneel gebied. 
Ze studeren bewuster en meer gemotiveerd en maken een 
betere studiekeuze. Ze zullen dan ook meer kansen hebben op 
de arbeidsmarkt.

Het zal onze leerlingen ook sociale vaardigheden bijbrengen: 
zelfbeeld, stressbestendigheid, samenwerking, openheid naar 
anderen… En ze winnen zelfvertrouwen.

De stage is een wezenlijk onderdeel van de geïntegreerde proef. 
Ook de betrokken leerkrachten worden professioneel vaardiger. 
We denken dat dit zal resulteren in een didactiek die dichter 
bij de dagelijkse realiteit ligt, waardoor ‘leerling zijn’ in deze 
richtingen leuker wordt en de uitstraling van de richtingen 
positiever overkomt.

De stage gaat door in bedrijven en instellingen in Londen, de 
leerlingen verblijven in gastgezinnen. De monitoring en evaluatie 
gebeurt dagelijks door de leerkrachten, een coach van het bedrijf 
en een persoonlijke coach van ADC College.

“ De leerlingen studeren bewuster en meer 
gemotiveerd en maken een betere studiekeuze.
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Kappers van de toekomst
Kouter Kortrijk BuSo, Kortrijk
2019-1-BE02-KA102-060089
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Health and wellbeing
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
België (nl), Ierland

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

PROJECT
Veel van onze leerlingen hebben niet de kansen of middelen om 
ooit in het buitenland een stage te volgen. We vinden het dan 
ook een bijzonder positief initiatief vanuit Erasmus+ om ook een 
school voor Buitengewoon Onderwijs terug de kansen te bieden op 
deelname aan een mobiliteitsproject. De voorbije twee jaar waren 
een fantastische ervaring voor zowel leerlingen als leerkrachten.

We willen inzetten op het upgraden van de opleiding 
Kappersmedewerker. Daarnaast willen we internationalisering 
vooropstellen. We willen bij onze leerlingen een aantal 
vaardigheden bevestigen en versterken. Hierbij denken we onder 
meer aan vakkennis, commercieel inzicht, organisatievermogen, 
basiskennis financiën, doelgericht werken, taalvaardigheid, 
verantwoordelijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen.

We willen de veranderingen in deze wereld voor zijn en precies 
daarom zijn wij ervan overtuigd dat deze buitenlandse stage een 
optimale strategie is.

Het leerkrachtenteam van onze school zal ongetwijfeld de 
opgedane ervaringen op vlak van basiskennis, vakkennis, 
praktische vaardigheden en people management kunnen 
identificeren. Het multiplicatoreffect zal hier ongetwijfeld 
aan bijdragen.

“ We vinden het een bijzonder positief initiatief 
vanuit Erasmus+ om ook een school voor 
Buitengewoon Onderwijs terug de kansen te 
bieden op deelname aan een mobiliteitsproject.
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Technical Internships abroad
Hast Katholiek Onderwijs, Hasselt
2019-1-BE02-KA102-060091
VET – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
ICT - new technologies - digital competences
Teaching and learning of foreign languages
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment

LANDEN
België (nl), Finland, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Kleine Breemstraat 7
3500 Hasselt
011/25 33 58
www.campushast.be
Marc Janssen

PROJECT
Door het veranderende onderwijslandschap merken we dat wij 
op onze school aanpassingen moeten doorvoeren. Niet alleen bij 
het lesgeven, maar ook op gebied van stages. Tijdens de stages 
in eigen regio komen bepaalde zaken niet aan bod: vreemde 
talen, zelfstandigheid, een andere werkcultuur, omgaan met 
andere nationaliteiten…

Daarnaast zijn er ook enkele richtingspecifieke noden. Zo is er 
voor ICT en elektriciteit weinig gelegenheid om te werken met 
domotica KNX, is er voor hout in het buitenland meer gelegenheid 
voor echt handwerk en is er voor auto een grotere mogelijkheid 
zich te ontplooien in carrosserie.

Het is de bedoeling per jaar zestien leerlingen van het 7e jaar op 
buitenlandse stage te sturen.

We verwachten hiervan de volgende output: betere kennis van 
vreemde talen, meer zelfstandigheid en verruiming van het 
intercultureel bewustzijn. De leerlingen leren naast het formeel 

leren ook non-formeel iets bij en doen een werkervaring op in 
niet-schoolse omgevingen. Dit alles verhoogt hun kansen op de 
arbeidsmarkt aanzienlijk. De leerlingen nemen meer initiatief 
en worden bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen 
Europese (werk)culturen. Ten slotte werken de leerlingen ook aan 
hun ICT-vaardigheden, doen ze budgetcontrole, verbeteren ze hun 
(werk)attitude en worden ze verdraagzamer.

Bij dit project horen een aantal activiteiten. Ter voorbereiding 
organiseren de leerlingen zelf een teambuildingsweek en krijgen 
ze voorbereidende lessen koken, budgetbeheer, enz. De ouders 
worden geïnformeerd, de leerlingen onderhouden ter plaatse een 
blog en organiseren zelf culturele uitstappen. Na de stage volgt 
de evaluatie en een infodag voor ouders.

De leerkrachten halen hier een beter begrip van stagesystemen 
in andere landen en een groter besef van het belang van 
internationalisering uit.

De school pikt ideeën op die in de lespraktijk kunnen worden 
toegepast en leren hoe de samenwerking tussen werkveld en 
onderwijs kan verbeteren. Ten slotte krijgen we een beter inzicht 
in de manier waarop de school kan inspelen op de noden van 
onze leerlingen.

Naast de bovenstaande resultaten hopen wij dat deze leerlingen 
zo veel ervaring opdoen dat ze op de Belgische (en buitenlandse) 
arbeidsmarkt een voorsprong hebben om aan werk te geraken.

“ Tijdens de stages in eigen regio komen 
bepaalde zaken niet aan bod: vreemde talen, 
zelfstandigheid, een andere werkcultuur, 
omgaan met andere nationaliteiten…
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‘t Atelier zorgt op verplaatsing!
GO! Atheneum Heist, Heist-op-den-Berg
2019-1-BE02-KA102-060092
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
Health and wellbeing
Social dialogue

LANDEN
België (nl), Curaçao

CONTACTGEGEVENS
Boudewijnlaan 61
2220 Heist-op-den-Berg
015/24 18 45
http://www.atheneumheist.be/
Els Dierckx

“ Door op een warme manier met de 
zorgvragers om te gaan, zullen zij er mee 
verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden.

PROJECT
Onze leerlingen van de derde graad BSO Verzorging zullen twee 
weken stage lopen in een verpleeghuis en in een woonzorgcentrum 
in Curaçao. Ze worden hierin begeleid door leerkrachten van de 
school en stagementoren ter plaatse. Zo krijgen ze een duidelijke en 
realistische kijk op de plaatselijke zorgsector.

Door te leven en werken in een relevante context, worden onze 
leerlingen competentere zorgkundigen met een ruimere blik 
naar andere culturen. Door het samenleven zullen ze buiten de 
leerkansen op stage ook de nodige leerdoelen van opvoedkunde, 
huishoudkunde en expressie behalen door zelf in te staan voor het 
onderhoud van de verblijfplaats, de boodschappen, het koken en 
de ontspanningsactiviteiten. De leerlingen zullen gedurende het 
hele schooljaar aan deze competenties werken aangezien hun GIP 
hieraan gekoppeld is.

Op beide stageplaatsen zullen de leerlingen mee instaan voor 
de dagdagelijkse verzorging van de zorgvragers en een zinvolle 
dagbesteding organiseren. Door op een warme manier met de 
zorgvragers om te gaan, zullen zij er mee verantwoordelijk zijn 
voor hun welbevinden. Door deze ervaring zullen zij breder kijken 
naar andere culturen en het omgaan met heterogene groepen zal 
gestimuleerd worden.

Onze leerlingen zullen aan de hand van hun ervaring en hun GIP 
op een infomoment hun bevindingen tonen aan medeleerlingen, 
ouders, leerkrachten en geïnteresseerden. Tijdens het jaar houden 
zij een blog bij om iedereen mee op de hoogte te houden.
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viio retail dit bonjour à la France
viio 4, Tongeren
2019-1-BE02-KA102-060095
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Rode Kruislaan 27
3700 Tongeren
012/24 20 75
www.viio.be
Julie Simonon

PROJECT
Ons project heeft als doel de leerlingen kennis te laten maken 
met de retailsector in een ander land. Daarnaast doen ze een 
onvergetelijke ervaring op en groeien ze als persoon. Deze 
ervaring zal ongetwijfeld veel invloed hebben op hun persoonlijke 
en professionele ontwikkeling. De terugkoppeling achteraf is een 
grote meerwaarde en zal de kwaliteit van het onderwijs zeker 
ten goede komen.

“ De leerlingen leren met een kritisch oog 
kijken naar de manier waarop retailers te werk 
gaan en toetsen dit aan hun eigen omgeving.

De leerlingen krijgen de kans om vakattitudes te vergelijken, Frans 
en Engels te gebruiken, hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
te verhogen en op het vlak van diversiteit en verscheidenheid te 
evolueren tot kritische wereldburgers.

In totaal nemen 25 leerlingen deel. Ze lopen stage in een detail-
winkel in Frankrijk. Zo ervaren ze dat retail in een ander land niet 
meteen dezelfde invulling krijgt. Ze leren met een kritisch oog kijken 
naar de manier waarop retailers te werk gaan en toetsen dit aan 
hun eigen omgeving. Ze leren hier op een zelfstandige manier te 
leven en een evenwicht te vinden tussen het huishouden dat ze 
als groep moeten verdelen en het werkleven. Ze leren ook nieuwe 
mensen kennen, in een ander land en in een nieuwe taal. Bovendien 
zal er iedere week een verplichte activiteit plaatsvinden, gebonden 
aan de Franse cultuur.

De leerlingen vergaren nieuwe kennis en vaardigheden door te werken 
in een context die wij niet hebben. Ze leren omgaan met andere 
levensgewoonten. De vaardigheid om te gaan met een onbekende 
omgeving wordt sterk ontwikkeld. In hun vrije tijd leren ze omgaan 
met andere waarden en culturen. Door dit informeel leren worden ze 
zelfstandiger, zelfbewuster en leren ze hun grenzen verleggen.

Leerlingen en leerkrachten delen hun ervaringen met medestudenten 
en nieuwe stagairs door presentaties. De verhalen worden gedeeld op 
Facebook en onze website.

Het project heeft een grote impact op de persoonlijke ontwikkeling 
van leerlingen en leerkrachten. Ook hun beroepscompetenties en 
werkervaring worden enorm verbreed. Ze kijken met andere ogen 
naar Europa en zijn meer overtuigd van de voordelen van Europese 
samenwerking.
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Erasmus Duaal 2
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, Brussel
2019-1-BE02-KA102-060096
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, 
Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Estland, Portugal

CONTACTGEGEVENS
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
02/227 63 93
www.syntravlaanderen.be
Sam Sadrabadi

“ Transnationale projecten laten ons toe 
om vernieuwende processen, methodes 
en producten te modeleren naar en te 
implementeren in het Vlaamse werkveld.

PROJECT
De Vlaamse regering zet sterk in op de uitbouw van een nieuw 
systeem van duaal leren. Dit houdt ook in dat er gewerkt wordt 
aan de kwaliteit van zowel het onderwijs als het werkplekleren.

We willen leren uit de succesverhalen en de fouten van andere 
EU-lidstaten. Wat in Vlaanderen innovatief is, bestaat misschien 
al lang in het buitenland. Transnationale projecten laten ons toe 
om vernieuwende processen, methodes en producten te modeleren 
naar en te implementeren in het Vlaamse werkveld.

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

Het consortium zendt 130 leerlingen voor een korte stage naar 
buitenlandse ondernemingen. Er zal ook speciale aandacht gaan 
naar het betrekken van leerlingen uit BUSO-duale trajecten.

De deelnemers zullen vier soorten taken uitvoeren. Allereerst is 
er het aanleren van specifieke beroepstechnische en generieke 
arbeidscompetenties bij het stagebedrijf. Verder zullen zij ook een 
socio-cultureel programma volgen en zal er aandacht zijn voor 
de ontwikkeling van taalvaardigheden. Ten slotte wordt er van de 
deelnemers verwacht dat zij een ambassadeursrol opnemen binnen 
de eigen klas, de school of het opleidingscentrum.

Via deze aanpak willen we rechtstreeks inspelen op het verhogen 
van de aantrekkelijkheid van duaal leren. We geven duaal 
lerenden de kans om door een internationale werkervaring hun 
beroepstechnische en persoonlijke competenties te versterken en 
zo ook hun arbeidsmarktkansen te verhogen.
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Yes, we care! Finland
Sint-Augustinusinstituut, Aalst
2019-1-BE02-KA102-060098
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Pedagogy and didactics
EU Citizenship, EU awareness and Democracy

LANDEN
België (nl), Finland

CONTACTGEGEVENS
Leopoldlaan 9
9300 Aalst
053/70 33 79
www.sai-aalst.be
Jan Redant

PROJECT
We willen onze grenzen verleggen. Over twee jaar gespreid willen 
we acht leerlingen en twee leerkrachten de kans geven op een 
buitenlands avontuur. Ieder schooljaar zullen vier leerlingen uit 
het zevende jaar Personenzorg voor vier weken wonen en werken 
in Finland.

De leerlingen worden geselecteerd op basis van hun motivatie 
voor deze stage, kenbaar gemaakt via een motivatiebrief en een 
mondelinge presentatie in het Engels.

Twee leerkrachten zullen onze leerlingen tijdens de eerste dagen 
van hun stage begeleiden om ervoor te zorgen dat ze voldoende 
vertrouwd zijn met hun nieuwe omgeving.

Onze leerlingen gaan aan de slag in een woon- en zorgcentrum 
voor ouderen of in een kinderdagverblijf. Ontwikkelen van 
taalvaardigheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zin voor 
samenwerking en Europese burgerzin zijn de doelstellingen die 
we bij dit project vooropstellen. Deelnemers krijgen zo een unieke 
kans om competenties te professionaliseren.

We krijgen een beeld van hoe zorg in Finland wordt georganiseerd 
en kunnen dit meegeven aan onze toekomstige verzorgenden.

We willen dit project ook uitbreiden naar onze personeelsleden en 
willen ieder schooljaar een leerkracht de kans bieden om in Finland 
via staff mobility internationale ervaring op te doen. Ze zullen 
via jobshadowing twee weken meedraaien in het zorgonderwijs 
om zo de opleiding en de organisatie van het Finse onderwijs 
grondig te leren kennen. Dit biedt onze school een unieke kans zich 
professioneel competenter te maken en kritischer naar onze eigen 
organisatie te kijken.

Dit project kreeg de voorbije jaren al heel wat aandacht in de 
lessen op school. De betrokkenheid van de ouders was ook een zeer 
positieve ontwikkeling. De collega’s zijn dan ook erg gemotiveerd 
om deze unieke kans voor onze leerlingen te helpen organiseren.

“ We willen ieder schooljaar een leerkracht 
de kans bieden om in Finland via staff mobility 
internationale ervaring op te doen.
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Fraternisation: Train the trainer – Bringing good practices into practice!
GO! Atheneum, Zelzate
2019-1-BE02-KA102-060099
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Teaching and learning of foreign languages
International cooperation, international relations, 
development cooperation

LANDEN
België (nl), Frankrijk

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

“ We passen ‘good practices’ uit het vorige 
project zelf toe in een actieve stage.

PROJECT
In dit project lopen vijf leerkrachten uit vier verschillende scholen een 
vijfdaagse stage in onze verbroederingsgemeente Aubenas. Het opzet 
is om de verdere professionalisering van leerkrachten te bevorderen. 
Dit doen we door ‘good practices’ uit het vorige project zelf te gaan 
toepassen in een actieve stage.

Het Europees denken wordt hierbij gestimuleerd. Door zelf deel 
te nemen aan het lesgebeuren, met de ondersteuning van de 
leerkrachten ter plaatse, kunnen we ons nieuwe, andere onderwijs-
technieken eigen maken. Een stage in een ander land creëert nieuwe 
visies en zal ons als persoon verder ontwikkelen als zorgzame en 
actieve Europese burgers.

Onze sociale en culturele vaardigheden zullen verder evolueren. 
We moeten kunnen samenwerken met mensen van andere etnische, 
sociale en culturele achtergronden. Ook innovatief werken is een 
must. De maatschappij staat niet stil. Lesgeven gaat verder dan 
ons klaslokaal. Die mondialisering brengt ook met zich mee dat taal 
steeds belangrijker wordt.

Deze nieuwe samenwerkingstechniek brengt met zich mee dat er 
nauwere contacten gelegd zullen worden tussen verschillende scholen 
in verschillende landen. Op deze manier wordt internationalisering 
verder bevorderd.

We passen in deze stage de technieken uit eerdere jobshadowings 
toe. Door zelf actief deel te nemen zal ons Europees gevoel nog 
meer gestimuleerd worden. Dit zal ook een motivatie zijn voor 
onze leerlingen.

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 eventueel bijgeschaafd kan worden.

Omdat wij sterk inzetten op internationalisering, nauw samenwerken 
met bedrijven, stageplaatsen, andere scholen, enz. blijven de 
opgedane ervaringen niet beperkt binnen ons lerarenkorps.
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Werken zonder Grenzen 2.0
Broederscholen Hiëronymieten 3, Sint-Niklaas
2019-1-BE02-KA102-060100
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Nieuwstraat 91
9100 Sint-Niklaas
03/780 92 20
www.handel.broeders.be
Frans Chris Van Cauwenberg

PROJECT
Met dit project bieden we de leerlingen van het 7e Business Support 
de gelegenheid om in het buitenland ervaring op te doen. Door 
hen twee weken te laten werken in een bedrijf in Blois willen we de 
praktijkervaring verrijken met een taalbad.

Het hoofddoel van deze stage is de leerlingen een buitenlandse 
werk ervaring aanbieden. Onze leerlingen hebben het vaak thuis 
niet breed genoeg om iets dergelijks mee te maken. Anderzijds 
willen we onze leerlingen onderdompelen in een Frans taalbad. 
Binnen enkele maanden zullen de meesten de arbeidsmarkt 
betreden, waarvoor deze stage-ervaring een extra troef is.

De leerlingen zullen de kennis en competenties die ze recent 
verwierven in een Belgisch stagebedrijf moeten toepassen in een 
Frans bedrijf. Ze zullen ook in groep moeten samenleven. Zo zullen 
ze ook verantwoordelijkheid moeten nemen in het dagelijkse leven. 

De huishoudelijke taken zoals koken, wassen en boodschappen 
doen zullen een wezenlijk onderdeel zijn van hun dagelijks schema. 
Ze moeten hun vrije tijd inplannen en zelf op zoek gaan naar 
zinvolle en budgettair haalbare activiteiten.

Heel wat vakoverschrijdende eindtermen worden met deze 
stage gerealiseerd. In iedere geval hopen we dat de leerlingen na 
deze stage een dosis zelfstandigheid en zelfvertrouwen zullen 
gewonnen hebben.

We stelden eerder al vast dat een Europese samenwerking voor 
een aantal van onze leerlingen extra motiverend werkt. Anderzijds 
bleek steeds dat door het contact met andere nationaliteiten 
vooroordelen opzij werden gezet.

De leerlingen konden op een heel boeiende manier kennis opdoen 
en nieuwe competenties aanleren, het niveau van hun vreemde 
talenkennis verhogen en ervaren wat het betekent samen te leren 
en leven in de Europese gemeenschap.

Op het einde van hun adolescentie en in hun verdere groei naar 
volwassenheid is deze buitenlandse stage een ideale opportuniteit 
en ervaring.

“ Op het einde van hun adolescentie en in 
hun verdere groei naar volwassenheid is deze 
buitenlandse stage een ideale opportuniteit 
en ervaring.
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Revalidatie in een ander perspectief
GO! Atheneum, Oudenaarde
2019-1-BE02-KA102-060101
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Disabilities - special needs

LANDEN
België (nl), Nederland

CONTACTGEGEVENS
Fortstraat 47
9700 Oudenaarde
055/31 11 34
www.go-atheneumoudenaarde.be
Katrien Van Driessche

PROJECT
In dit project zullen jaarlijks vijftien leerlingen van het zevende jaar 
Thuis- en Bejaardenzorg (BSO) en Zorgkunde (DBSO) gedurende 
twee weken stage lopen in Nederland.

We stellen vast dat leerlingen in deze richtingen snel afhaken. Om 
de missie van onze school nog sterker in de praktijk te brengen 
en aan dit probleem tegemoet te komen, wil de school voor deze 
opleiding werk maken van stimulerend en innovatief onderwijs. 
We proberen dit te doen door internationale stages te organiseren 
waarin ze hun kennis en praktijkervaring verruimen en hun 
persoonlijkheid in een snel tempo ontwikkelen. Daarnaast willen 
we ook twee leerkrachten – die ook stagebegeleider zijn – de kans 
bieden op zoek te gaan naar methoden en inspiratie om de aanpak 
van hun lessen te vernieuwen.

We kiezen voor Nederland omdat de zorgsector er veel 
vooruitstrevender is. Onze leerlingen zullen actief zijn op afdelingen 
gespecialiseerd in geriatrische revalidatie, orthopedische 
revalidatie en revalidatie na CVA (beroerte). Doordat innovatie en 
gastvrijheid in dit zorgcentrum centraal staan kunnen cliënten snel 
zelfstandig functioneren.

Met deze aanvraag willen we opnieuw buitengewone kansen aan 
leerlingen en leerkrachten geven en ook andere collega’s warm 
maken voor internationalisering.

“ We kiezen voor Nederland omdat de 
zorgsector er veel vooruitstrevender is.
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Leren over de grenzen heen: ontwikkeling van (elektro)mechanische 
vaardigheden in Spanje
GO! Atheneum, Brakel
2019-1-BE02-KA102-060102
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Spanje

CONTACTGEGEVENS
Kasteelstraat 32
9660 Brakel
055/42 34 08
www.ktabrakel.be
Tom Puissant

“ Met dit project willen we onze leerlingen 
wapenen voor toekomstige studie- en 
loopbaankeuzes en hun kansen op de 
arbeidsmarkt verhogen.

PROJECT
In ons project bieden we twaalf leerlingen van onze technische en 
beroepsrichtingen de kans om een buitenlandse stage van twee 
weken te doen.

De leerlingen komen uit de richtingen Mechanisch Onderhoud 
en Elektromechanica. Tijdens deze stage worden dezelfde 
doelstellingen nagestreefd als bij een reguliere stage, met extra 
doelstellingen eigen aan deze Europese mobiliteit.

Met dit project willen we onze leerlingen wapenen voor toekomstige 
studie- en loopbaankeuzes en hun kansen op de arbeidsmarkt 
verhogen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn de training van 
leerplanspecifieke competenties, leren initiatief nemen, versterken 
van het zelfbewustzijn, betere kennis van vreemde talen, versterken 
van het intercultureel bewustzijn, meer motivatie voor goede 
schoolresultaten en het versterken van de Europese waarden.

Naast de meerwaarde voor de leerlingen biedt dit project 
opportuniteiten voor de professionalisering van onze leerkrachten 
en de aantrekkelijkheid van ons onderwijs in het algemeen.
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Leren in een andere context: werkplekleren in België en Roemenië
Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint Elisabeth, Turnhout
2019-1-BE02-KA102-060115
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
België (nl), Roemenië

CONTACTGEGEVENS
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
014/47 13 00
www.hivset.be
Ruben Godecharle

PROJECT
Onze school stimuleert studenten en medewerkers actief om 
Europese internationale ervaringen op te doen en deze op een 
duurzame wijze te verankeren binnen hun professionalisering en 
onze organisatie.

Een analyse van de schoolnoden resulteerde in de selectie van 
drie prioritaire thema’s voor kwaliteitsverbetering. Ten eerste 
beogen we een beter begrip en aanpak van de diversiteit in de 
achtergrond van de leerlingen, met impuls naar het diversiteitsplan 
van de school. Ten tweede streven we naar implementatie van 
kwaliteitsdenken in teams en onderwijs, ook met impuls naar ons 
kwaliteitsplan. Ten slotte willen we meer inzicht in nieuwe leer- en 
onderwijsmethoden, met impuls naar ons pedagogisch project en 
onze onderwijsvisie.

“ Dit is een kans om een authentieke 
ervaring op te doen op vlak van diversiteit en 
multiculturaliteit in de zorg.

Voor de Europese dimensie van ons beleidsplan kiezen we 
gedurende de volgende twee jaren voor stage-uitwisselingen met 
onze Roemeense partnerschool.

De betrokken studenten zullen hun ervaringen delen via een 
PowerPointpresentatie tijdens een Belgisch-Roemeense infolunch 
en hun leerresultaten aantonen via een portfolio dat verankerd zit 
in het curriculum.

Concreet zullen er gedurende twee jaar tien laatstejaarsstudenten 
HBO5 Verpleegkunde twee weken werkplekleren in het centraal 
ziekenhuis van Arad. Ze verblijven bij gastgezinnen en nemen actief 
deel aan culturele en zorggerelateerde activiteiten. Daarnaast 
zullen twee begeleiders gedurende vijf dagen meegaan om zowel 
praktische als inhoudelijke taken op te nemen.

De beoogde impact en langetermijnvoordelen situeren zich op 
elk van de drie prioritaire thema’s voor kwaliteitsverbetering van 
de school.

Dit is een kans om een authentieke ervaring op te doen op het vlak 
van diversiteit en multiculturaliteit in de zorg. Met dit project doen 
we aan kwaliteitszorg omdat de projectresultaten geëvalueerd 
en gebruikt zullen worden door de kwaliteitsraad van de school. 
Ten slotte is er de impact op innovatief onderwijs: we passen 
werkplekleren toe in een voor de studenten vreemde context en 
er wordt geëxperimenteerd met begeleiding op afstand.
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Green Students Abroad
KLJ & Groene Kring vzw, Leuven
2019-1-BE02-KA102-060129
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Agriculture, forestry and fisheries
Environment and climate change
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Nederland, Estland, Oostenrijk, Tsjechië

CONTACTGEGEVENS
Diestsevest
3000 Leuven
016/47 99 99
www.groenekring.be
Lieke Boekhorst

PROJECT
In de agrarische en groene sector is de stap om een stage 
in het buitenland te doen vaak groot. Studenten op land- en 
tuinbouwscholen kiezen voor hun stage meestal bedrijven ‘rondom 
de kerktoren’. Een internationale stage is echter een waardevolle 
ervaring. Het is een unieke kans om in een andere cultuur te werken, 
een taal te leren en een andere manier van landbouw te leren 
kennen. Groene kring zet daarom sterk in op internationalisering. 
Het opstarten van dit consortium is onderdeel van een groter 
project voor mobiliteit bij land- en tuinbouwers.

We zien een grote meerwaarde in een buitenlandse stage, waarbij 
de studenten voor een langere periode op een bedrijf verblijven. 
Het is gericht op 3e graad TSO en BSO, zowel voltijds als duaal. 
We zetten ons sterk in voor een inclusief project. Dit betekent 
dat alle leerlingen kunnen deelnemen, nadrukkelijk ook leerlingen 
uit het Mdecreet en met een moeilijke financiële thuissituatie. 

Het Erasmus+ budget zal ervoor zorgen dat alle leerlingen gelijke 
kansen hebben en dat de financiële drempel wordt overwonnen.

Het project heeft meerdere doelen: samenwerking en kennis-
uitwisseling tussen de land- en tuinbouwscholen in Vlaanderen, 
het opzetten van duurzame samenwerking met internationale 
partijen en ten slotte de buitenlandse stage zelf. Voor de studenten 
werken we aan de volgende doelen: ontwikkelen van culturele 
vaardigheden en taalvaardigheid, kennismaken met diversificatie 
in de landbouw, technisch inhoudelijke ontwikkeling, duurzaamheid 
en zelfredzaamheid.

Alle leerlingen stellen een motivatiebrief en cv op om te solliciteren 
in een specifieke stageplaats. Wanneer de selectie van de 
leerlingen bekend is, vinden de informatiemomenten plaats. 
Deze zijn gericht op zowel leerlingen als ouders.

Voor het bepalen van de leerdoelen en de evaluatie ervan gebruiken 
we Europass. Na de stages zal opnieuw een informatiemoment 
plaatsvinden, waarbij de deelnemers vertellen over hun ervaringen. 
Ook organiseren we een ‘stagemarkt’, waarop alle scholen 
uitgenodigd zijn. Deelnemers delen er hun ervaringen en inspireren 
toekomstige kandidaten. Overige disseminatie vindt plaats 
via sociale media, de website van de Groene Kring en scholen, 
persberichten en een infomoment voor leraren en directies van alle 
land- en tuinbouwscholen.

“ Het opstarten van dit consortium is 
onderdeel van een groter project voor mobiliteit 
bij land- en tuinbouwers.
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Care with !mpact
GO! Atheneum Eureka, Torhout
2019-1-BE02-KA102-060131
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

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

“ We kozen bewust voor Londen om de 
leerlingen te leren omgaan met een grote 
diversiteit aan cultuur en religie en om de zorg 
daar ook op af te stellen.

PROJECT
Ons project bestaat uit een veertiendaagse buitenlandse stage in 
Londen voor 36 leerlingen uit de BSO-richtingen Ouderenzorg en 
Kinderenzorg.

We kozen bewust voor Londen om de leerlingen te leren omgaan 
met een grote diversiteit aan cultuur en religie en om de zorg daar 
ook op af te stellen. Ze zullen als volwaardige werkkracht elke 
dag meewerken aan de verzorging en begeleiding van kinderen of 
hulpbehoevende ouderen.

Met ons mobiliteitsproject willen we de leerlingen stimuleren 
vakkennis te verwerven in het buitenland. We geven hen de 
kans een praktische ervaring op te doen, zodat ze enerzijds 
de verschillen in visie en aanpak ervaren en anderzijds na 
schoolverlaten meteen kunnen worden ingeschakeld in de 
arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen een bredere, meer objectieve 
kijk op hun toekomstige beroep. Ze beheersen en verfijnen 
hun verworven competenties en krijgen een extra impuls naar 
volwassenheid, zelfstandigheid, actief burgerschap en een open 
blik op de wereld.

De betrokken leerkrachten en stagebegeleiders willen we 
expertise laten opdoen om innovatief onderwijs met inbegrip van 
internationalisering mee gestalte te geven. Ze leren geïntegreerde 
lesmethodieken hanteren en vakoverschrijdend werken.

Elke partnerschool zal hiermee een internationaal aspect 
aan zijn schoolvisie toevoegen, mee grenzen verleggen om 
internationalisering naar andere scholen uit te dragen en 
ondersteunt hiermee de visie van de overheid om beroepsonderwijs 
verder op te waarderen.
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Productief leren: al doende leren en kwalificeren
Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Brugge
2019-1-BE02-KA102-060135
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Malta

CONTACTGEGEVENS
Nieuwstraat 5
8000 Brugge
050/44 02 44
www.cvosg.be
Joke Knockaert

“ Uit heel wat onderzoek blijkt dat leerlingen 
met een internationale leerervaring over meer 
transversale vaardigheden beschikken.

PROJECT
CVOSG heeft zich de laatste jaren geherprofileerd in de richting 
van meer beroeps- en diplomagericht kansenonderwijs waarbij 
prioritair wordt ingezet op duurzame kwalificaties voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. Net omwille van deze shift willen we via 
Erasmus+ extra inzetten op de vaktechnische skills van onze 
medewerkers en cursisten.

In een wereld die zo snel verandert, is het ook voor onze leerkrachten 
een extra uitdaging om continu op de hoogte te zijn van de 
nieuwste kennis en technieken. Een internationale uitwisseling 
biedt hen de kans zich vaktechnisch te verdiepen en te innoveren. 
Daarom geven we zes leerkrachten uit drie vakgebieden de kans 
aan jobshadowing te doen. Om de impact van kennisdelen nog te 
versterken, kiezen we voor duo-uitwisselingen met leerkrachten uit 
twee verschillende vakgebieden.

Ook onze studenten zullen door een internationale stage-ervaring 
een veel bredere invulling krijgen van het beroep en daar de vruchten 
van plukken wanneer ze zich na de opleiding op de Europese 
arbeidsmarkt begeven. Ze oefenen niet alleen een vreemde 
taal, maar maken ook kennis met een andere cultuur, wat hun 
interculturele competenties versterkt. Bovendien blijkt uit heel wat 
onderzoek dat leerlingen met een internationale leerervaring over 
meer transversale vaardigheden beschikken, zoals samenwerken, 
ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Om dit te realiseren 
krijgen vier cursisten uit het TKO-traject de kans om hun eindstage 
van een maand af te werken in een buitenlandse leerplaats.
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Thames
GO! technisch atheneum, Diksmuide
2019-1-BE02-KA102-060136
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

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

PROJECT
Het KTA Diksmuide organiseert in haar vestigingsplaats te 
Nieuwpoort de studierichting Verzorging in de 3de graad. We 
merken echter 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 dikwijls een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen 
en een nauwe toekomstvisie. De schoolse interesse en 
betrokkenheid van de ouders zijn vaak beperkt. Het ziekteverzuim 
en de schooluitval liggen bij deze leerlingen hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde. We willen hier verandering in brengen.

“ De verregaande zelfstandigheid die ze aan 
de dag moeten leggen, zal een enorme boost 
zijn voor hun zelfontplooiing.

De meest efficiënte manier om dit te doen is de leerlingen 
onderdompelen in een andere wereld. Met dit project willen we 
hen de kans bieden stage te lopen in de zorgsector in Londen. 
Dit zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op de deelnemers, 
want ze moeten zich staande houden in een voor hen vreemd 
land en in een vreemde taal. De verregaande zelfstandigheid die 
ze aan de dag moeten leggen, zal een enorme boost zijn voor 
hun zelfontplooiing.

Uiteraard komen ook beroepsgerichte competenties aan bod en zal 
het een verrijking zijn om de werkwijze, organisatie, wetgeving en 
omgang met de zorgvrager tussen beide landen te vergelijken.

Alle leerlingen van de derde graad kunnen zich voor deelname 
kandidaat stellen. Tien leerlingen worden geselecteerd. Op stage 
zullen ze een zorgtaak op zich nemen in een kinderdagverblijf of 
bejaardentehuis. Er zal tevens een begeleider van school meegaan 
om hen te ondersteunen waar nodig.

De vakleerkrachten huishoudkunde, opvoedkunde en verzorging 
hebben samen een stagetaak uitgewerkt met daaraan gekoppelde 
competenties uit het beroepsprofiel van de verzorgende, geënt 
op de leerplandoelstellingen en voorzien van concrete criteria. De 
webtool Quickstage wordt gebruikt door de leraar en de student 
voor (zelf)evaluatie.

Na hun deelname ontvangen de leerlingen een gevalideerde 
Europass. Dit betekent een grote meerwaarde tijdens hun 
zoektocht naar een toekomstige werkgever. Hiernaast zal ook 
een moeilijker meetbaar effect bekomen worden: zelfbewuste 
en gemotiveerde leerlingen die klaarstaan om de arbeidsmarkt 
te veroveren.
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Campus Redingenhof goes abroad!
GO! atheneum Redingenhof, Leuven
2019-1-BE02-KA102-060141
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Health and wellbeing
Pedagogy and didactics
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België (nl), Portugal, IJsland

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

PROJECT
Erasmus+ projecten bieden onze leerlingen de kans om, ongeacht 
hun sociale achtergrond, een stage te volgen in het buitenland. We 
tellen veel ‘indicatorleerlingen’: kansarme leerlingen die anders de 
financiële mogelijkheid niet zouden hebben om zoiets te doen. Zij 
krijgen dankzij dit programma de kans om een onvergetelijke en 
verrijkende ervaring op te doen.

Met dit project willen we twee grote doelen bereiken: de leerlingen 
verwerven competenties op vlak van taalvaardigheid, flexibiliteit, 
openheid voor verschillende culturen en nieuwe werk- en 
leefsituaties. Ook op persoonlijk vlak zullen ze enorm groeien, 
waardoor ze meer zelfzeker en zelfstandiger in het leven en hun job 
staan. Daarenboven zullen de stagebegeleiders geconfronteerd 
worden met andere visies en nieuwe werkmethodes. Zij krijgen net 
als de leerlingen een taal- en cultuurbad.

De leerlingen houden een Facebookpagina bij met de dagelijkse 
ervaringen van hun stage en van de extra-muros-activiteiten. 
Daarnaast worden persoonlijke ervaringen verwerkt in een blog met 
de nodige foto’s en updates. Dit materiaal wordt nadien verwerkt 
tot presentaties.

Een selectie van tien leerlingen uit Toerisme krijgt de kans om naar 
Portugal te gaan. Zij lopen twee weken stage in de verschillende 
diensten van de hotelsector. Tijdens het weekend maken ze door 
verschillende activiteiten kennis met de plaatselijke cultuur.

Het specialisatiejaar Kinderzorg trekt met tien leerlingen naar 
IJsland om daar twee weken praktijkervaring op te doen in een 
kleuterklas, waar ze leren omgaan met de IJslandse pedagogische 
aanpak. Vooral taal, gezondheid, natuur en het buitenleven staan 
daar centraal.

Elke dag organiseren de leerlingen activiteiten in samenspraak 
met de stagementoren. Dit gaan ze uitleggen met verbale en 
non-verbale lichaamstaal. Ten slotte leren ze er ook omgaan met 
de IJslandse cultuur.

“ We tellen veel ‘indicatorleerlingen’: kansarme 
leerlingen die anders de financiële mogelijkheid 
niet zouden hebben om zoiets te doen.
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Going to Dublin as a trainee
Sint-Willebrord - Heilige Familie, Berchem
2019-1-BE02-KA102-060142
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Creativity and culture
Cooperation between educational institutions and business
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
België (nl), Ierland

CONTACTGEGEVENS
Jan Moorkensstraat 95
2600 Berchem
03/239 17 88
http://www.wilfam.be
Jan Claus

PROJECT
Dit project is een unieke kans voor onze multiculturele studenten. 
Veertien dagen lang zullen ze ondergedompeld worden in de Ierse 
cultuur en taal door samen te leven met en in hun gastgezin, 
om te gaan met collega’s, leeftijdsgenoten en klanten op de 
stageplaats. Ze krijgen de kans om mensen te leren kennen uit 
verschillende culturen en in een Europese hoofdstad met een rijke, 
fascinerende geschiedenis.

Op hun stageplaats vervolmaken de leerlingen zich in hun 
administratieve vaardigheden en/of verkoopscompetenties in 
de Engelse taal. Deze ervaring zal een meerwaarde opleveren 
voor hun cv.

Met hun vrijwillige deelname aan deze stage bewijzen ze dat 
ze kunnen omgaan met andere culturen en zichzelf staande 
kunnen houden in een ander land. De focus ligt op overdraagbare 
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het 
aannemen van een professionele houding.

Zelfredzaamheid, empathie, zelfstandigheid en flexibiliteit zijn 
maar enkele van de belangrijke competenties die ze hier zullen 
verwerven. We geloven zelfs dat ook belangrijke vaardigheden uit 
de 21e eeuw verworven worden: communicatie en samenwerking, 
kritisch en probleemoplossend denken. De leerlingen ontwikkelen 
ook hun technische vaardigheden.

Voor onze multiculturele school is dit een belangrijk project 
waarmee we gelijke kansen willen creëren voor onze jongeren, 
ongeacht hun afkomst.

Dit project zal ook onze school meer kansen geven om zich te 
ontplooien en een breder kader voor internationalisering te creëren. 
Het zal de mobiliteit en de kwaliteit voor leerlingen en personeel 
bevorderen. De begeleidende leerkrachten zullen nieuwe inzichten 
verwerven inzake begeleiding en evaluatie en doen op de werkvloer 
ervaring op.

“ Op hun stageplaats vervolmaken de leerlingen 
zich in hun administratieve vaardigheden en/of 
verkoopscompetenties in de Engelse taal.
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TechniGO’s international
TechniGO! campus Ledebaan, Aalst
2019-1-BE02-KA102-060146
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Access for disadvantaged
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
België (nl), Frankrijk, België (fr)

CONTACTGEGEVENS
Ledebaan 101
9300 Aalst
053/46 70 00
www.technigo.be
Kristel Van De Walle

PROJECT
Ons project omvat stages voor het vijfde jaar Hotel en Restaurant-
Keuken, voor de leerlingen van het zesde jaar Schoonheids verzorging 
en een jobshadowing voor de leerkrachten Schoonheidsverzorging.

De leerlingen Hotel en Restaurant-Keuken gaan veertien dagen op 
wijnstage in Duras. Daarin zitten een training in een hotelschool, 
stage bij wijnbouwers en vier dagen vakgerichte bedrijfsbezoeken. De 
leerlingen verblijven grotendeels op het van de wijnbouwers. Kennis 
maken met wijn en streekproducten is het hoofddoel van deze stage.

De leerlingen van Schoonheidsverzorging lopen 22 dagen stage in 
thalassocentra aan de Côte d’Azur. De focus ligt voornamelijk op 
thalasso- en hydrotherapie, als aanvulling op de reeds verworven 
kennis binnen hun vakgebied. Daarnaast vormt deze stage een 
mooie afsluiter van hun CLIL-traject. De leerlingen verblijven in 
appartementen en staan zelf in voor hun maaltijden en huishoudelijke 
taken. Ook budgetbeheer en planning maken deel uit van hun stage.

Drie leerkrachten Schoonheidsverzorging gaan op jobshadowing naar 
diverse thalassocentra aan de Côte d’Azur. De doelstelling is enerzijds 
extra kennis vergaren op vaktechnisch gebied en anderzijds de nodige 
bagage meegeven om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op hun stage.

Na de stage vullen de leerlingen hun evaluatie in het ECAS-systeem 
in en krijgen ze grondige feedback van hun begeleiders. Daarnaast 
geven ze een voorstelling voor de ouders en de leerlingen die volgend 
jaar op stage gaan.

Onze school kent een hoog percentage aan GOK-leerlingen en 
leerlingen in kansarmoede. Door deze leerlingen een internationale 
werkervaring te geven zijn ze zich bewuster van wat hun vakgebied 
te bieden heeft en verbreden ze hun kennis. Daarnaast verwerven ze 
extra competenties en skills. Ze versterken hun Franse taal en krijgen 
meer respect voor diversiteit, zelfstandigheid, zelfredzaamheid…

TechniGO! wil op een creatieve manier het leren uitdagend, kleurrijk en 
verfrissend maken. We bieden de leerlingen extra leerkransen en laten 
hen leren in een kwaliteitsvolle en realistische leeromgeving binnen 
een curriculum dat inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt.

Daarnaast wil TechniGO! internationalisering uitbouwen als 
verrijkend onderdeel van de opleiding, willen we het percentage 
ongekwalificeerde uitstroom verlagen en de arbeidskansen van onze 
leerlingen verhogen.

“ Deze stage vormt een mooie afsluiter van het 
CLIL-traject.
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‘Een grote stap voorwaarts!’
Stedelijk Lyceum Lakbors, Deurne
2019-1-BE02-KA102-060147
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Disabilities - special needs
Health and wellbeing

LANDEN
België (nl), Nederland

CONTACTGEGEVENS
Confortalei 173
2100 Deurne
03/360 50 20
Leen Van Tongerloo

PROJECT
Onze school zet sterk in op praktijkervaringen en koppelt hier 
een internationale stage in een Nederlandse organisatie aan. 
Deze richt een vorm van zorg in met een doelgroep die in België 
niet voorhanden is.

Dit project zet het stimuleren van levenslang en levensbreed 
leren centraal, met het verruimen van professionele kennis, 
vaardigheden en attitudes, maar ook het vergroten van de 
zelfredzaamheid en het Europees burgerschap.

De leerlingen hebben vaak een zwakke economische thuis-
situatie en zijn bijna allemaal van vreemde origine. Er is dan 
ook geen selectie van de deelnemers omdat elk van hen deze 
ervaring verdient.

“ Er is dan geen selectie van de deelnemers 
omdat elk van hen deze ervaring verdient.

De leerlingen lopen stage in een organisatie die kleinschalig wonen 
aanbiedt voor dementerenden, in combinatie met vraaggestuurd 
werken. De leerlingen verblijven twee weken in Nederland. Tijdens 
de effectieve stage werken ze als verzorgende. Ze worden hier 
gedurende het schooljaar al op voorbereid. De leerlingen zullen 
elke avond hun ervaringen verwerken door middel van reflectie 
en evaluatie, een logboek en opdrachten in functie van hun 
geïntegreerde proef. Daarnaast is er ruimte voor culturele 
uitstappen die de leerlingen zelf organiseren tijdens de lessen PAV.

Tot slot is er een uitwisseling met een andere onderwijsinstelling, 
waar de leerlingen worden ingewijd in het Nederlandse zorg-
systeem, de opleidingen en ervaringen. Dit is wederkerig, stimuleert 
een mogelijke transfer van het geleerde en vergroot het netwerk 
van alle betrokkenen.

De leerlingen staan zelf in voor hun levensonderhoud. Zo passen 
ze de leerstof uit de lessen huishoudkunde toe en worden 
competenties met betrekking tot verantwoordelijkheid en 
zelfredzaam heid geïmplementeerd.

Door deze stage komen de leerlingen gericht in contact met andere 
manieren van werken, technieken en omgang met de zorgvrager. 
Dit zorgt voor verruiming van de eigen blik en vergroot de kansen 
op de arbeidsmarkt.

Het project draagt bij tot beïnvloeding en verruiming van het 
wereldbeeld, wat het positieve Europese burgerschap vergroot.

Rekening houdend met de bagage van onze leerlingen, kunnen 
we stellen dat zij deze kansen niet meer krijgen, ondanks de grote 
impact ervan met betrekking tot maatschappelijke integratie van 
deze ‘kwetsbare’ doelgroep.
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Werken aan sleutelcompetenties voor 2020 en daarna
Miniemeninstituut, Leuven
2019-1-BE02-KA102-060150
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)
Early School Leaving / combating failure in education
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België (nl), Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Frankrijk, Spanje, IJsland

CONTACTGEGEVENS
Diestsestraat 163
3000 Leuven
016/31 90 00
www.miniemeninstituut.be
Dirk Staf

PROJECT
Gespreid over twee schooljaren krijgen honderd laatstejaars-
leerlingen de kans om in zeven landen hun opgedane kennis om te 
zetten in de praktijk en vaardigheden te oefenen als competente 
voorbereiding op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Onze school streeft naar een Europese, zelf internationale integratie 
van leerlingen en leerkrachten. Onze TSO- en BSO-leerlingen 
voelen het belang van internationale competenties aan door de 
meerwaarde die het biedt voor hun diploma secundair onderwijs. 
Voor onze leerlingen en leerkrachten is dit echter tegelijk een 
enorme uitdaging. Hoe realiseer je dit binnen het TSO en BSO 
dat wij aanbieden? Onze leerlingen hebben vaak een moeilijke 
familiale en economische achtergrond en kampen met heel wat 
sociale en financiële problemen. We willen onze leerlingen les en 
evaluatiemethodes bieden die hen meer vertrouwen en honger 
geven om te leren en te studeren.

Onze school wil doorgaan op haar internationale elan omdat we 
merken dat het onze leerlingen vleugels geeft. De buitenlandse 
stages bieden niet alleen kansen om culturele competenties aan te 
scherpen, maar ook om te leren leren, om door te zetten, om naast 
het opdoen van vakkennis ook stappen richting volwassenheid 
en zelfstandigheid te zetten. Voor de BSO-leerlingen zijn de 
stageplaatsen in Dublin een unieke kans om taalvaardiger en 
zelfzekerder te worden. Voor de TSO-leerlingen creëren we een mix 
van bestaande bedrijfsrelaties en nieuwe opportuniteiten.

“ Onze school wil doorgaan op haar 
internationale elan omdat we merken dat 
het onze leerlingen vleugels geeft.
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De weg naar Europa 2019-2020
Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI, Brussel
2019-1-BE02-KA102-060156
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Migrants’ issues
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school 
development)

LANDEN
België (nl), Ierland, Portugal, Finland, Tsjechië, Italië, Noorwegen

CONTACTGEGEVENS
Emile Grysonlaan 1
1070 Brussel
02/526 51 00
http://www.coovi.be/nl/volwassenenonderwijs
David De Freyne

PROJECT
We willen met onze school werkkrachten afleveren die een goed 
zicht hebben op wat hun werkgebied zal worden. Hierbij stopt 
werkgelegenheid niet aan de landsgrenzen. Bij het realiseren 
van deze missie wordt de school met een aantal uitdagingen 
geconfronteerd, die verbonden zijn met onze cursisten van vooral 
allochtone afkomst. Ten eerste is er de taalachterstand. Nederlands 
is voor onze cursisten vaak de tweede of zelfs derde taal. Recent 
zien we een toename aan vrouwen die, nadat de kinderen ouder zijn, 
een opleiding aangrijpen om sterker in het werkveld te staan. Zij 
hebben echter vaak niet genoeg oefening in het Nederlands gehad.

Ten tweede is er de moeilijker persoonlijke situatie. Veel cursisten 
hebben geen ideale thuissituatie of hebben te kampen gehad 
met vaak traumatische ervaringen. Dit heeft vaak invloed op 
hun leerbaarheid. Tenslotte is er een gebrek aan werkattitude. De 
meeste cursisten beschikken niet over de nodige attitudes om 
onmiddellijk inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Er dient dus ook 
voldoende aandacht gegeven te worden aan algemene regels, 
discipline en werkmotivatie.

Onze school wil via internationalisering onze personeelsleden 
de kans geven om andere methoden te ontdekken en met deze 
uitdagingen om te gaan. Daarom werd gekozen te werken met 
evaluatie en beoordelingscriteria van de beroepscompetenties die 
cursisten moeten bezitten, om zo een betere kans te hebben op 
de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we in op vaardigheden die het 
lesgeven versterken en uitdiepen.

Anderzijds willen we de cursisten zelf centraal plaatsen in hun 
laatste opleidingsmodules binnen onze school. We geven hen een 
kijk op wat het beroep, de lessen, de stages en het werkplekleren 
kunnen betekenen in een internationale context. Door hen deze 
buitenlandse stage te laten volgen, bijgestaan door hun vertrouwde 
leerkrachten, bieden we een bredere basis en inzicht in de reële 
werksituatie.

“ We willen de cursisten zelf centraal 
plaatsen in hun laatste opleidingsmodules 
binnen onze school.
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Gluren bij de Buren editie 2019-2020
Centrum Leren en Werken, Kortrijk
2019-1-BE02-KA102-060160
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Italië, Kroatië

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

PROJECT
Het Deeltijds Onderwijs heeft al verschillende verschuivingen 
gekend. Met het duaal leren komt daar nog een nieuwe uitdaging 
bij. Deze verschuiving heeft de school en het hele team genoodzaakt 
om naar andere invalshoeken, methoden en middelen te zoeken.

Door het M-decreet en de vluchtelingenstroom wordt de 
diversiteit van onze leerlingen steeds groter. Deze jongeren in het 
werkveld krijgen is niet altijd evident. Daarnaast werken we met 
werkplekleren op regionaal niveau, maar hebben we constant te 
maken met vreemde talen, gewoontes en culturen. Daarom willen 
we verder buiten de landsgrenzen kijken om onze leerlingen andere 
culturen, inzichten, invalshoeken en werkethiek te laten ervaren en 
nieuwe attitudes en vaardigheden te laten verwerven.

“ Ter plaatse worden de theorie- en 
praktijklessen aan de werkethiek van het 
gastland gekoppeld.

Met dit project willen we met de opleidingen Horeca en Garage een 
dag meevolgen op andere scholen en negen dagen stage lopen. Via 
een systeem van zelfevaluaties, evaluaties door vakleerkrachten 
en werkplekbegeleiders worden de leerlingen op hun behaalde 
competenties, vaardigheden en attitudes geëvalueerd. Zo kunnen 
we nagaan of ze de verwachte competenties behaalden en worden 
die aangevuld op hun persoonlijk traject.

Ter plaatse worden de theorie- en praktijklessen aan de werkethiek 
van het gastland gekoppeld. Verder promoten we het aanleren van 
een vreemde taal en een betere oriëntering op de arbeidsmarkt. 
Tevens kan deze unieke ervaring ertoe leiden dat onze jongeren 
een stuk gepassioneerder, ondernemender en gemotiveerder in het 
werkveld staan.

Dit samenleven, samen met de hele werkervaring, zorgt bij onze 
jongeren voor een enorme persoonlijke groei op socio-emotioneel 
vlak en blijkt voor het verwerven van sociale vaardigheden een 
enorme meerwaarde. Deze stages zijn ook voor de betrokken 
leerkrachten een meerwaarde. Sommige werkwijzen en tools 
kunnen meegenomen en geïmplementeerd worden in het CLW.

Hopelijk biedt de samenwerking met Kroatië ons zelf een nieuwe 
blik, een andere invalshoek op hoe we het duaal leren kunnen 
aanpakken om onze leerlingen nog beter te mobiliseren.
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Expanding Technical European Knowledge
Gesubsidieerd Technisch Instituut, Mortsel
2019-1-BE02-KA102-060161
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education
Cooperation between educational institutions and business
Civic engagement / responsible citizenship

LANDEN
België (nl), Slovenië

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

PROJECT
We willen graag ons bestaande project voor de leerlingen 
Industriële Wetenschappen, Elektromechanica en Elektro-
technieken TSO verderzetten.

We willen onze leerlingen laten kennismaken met technische kennis in 
een ander Europees land. Zo kunnen ze de verworven schoolse kennis 
en vaardigheden toetsen aan deze in onze partnerschool en tegelijk 
nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Ze maken door de korte 
bedrijfsbezoeken en snuffelstages kennis met hoe deze technische 
vaardigheden worden aangewend in plaatselijke ondernemingen.

In het kader van de nieuwe matrix binnen het onderwijs en de 
dubbele finaliteit voor Elektromechanika en Eletrotechnieken, zal de 
mogelijkheid tot een directe instroom naar de arbeidsmarkt extra 
benadrukt worden.

Onze leerlingen uit het TSO hebben nood aan verruiming van hun 
visie en ontwikkeling van hun bekwaamheid om ook in het buitenland 

met mensen te werken en communiceren. Wij willen hiermee hun 
maatschappelijk engagement vergroten. Door dit project kunnen we 
alle leerlingen die een goede motivatie indienen deze ervaring bieden, 
ongeacht hun achtergrond.

Door Erasmus+ is onze school dynamischer geworden. Ze is 
aantrekkelijker en biedt niet enkel de standaardopleiding. 
Door deze mobiliteit kunnen jongeren hun verdere studie- en 
beroepskeuze versterken.

Elke leerling die deelneemt, stelt een Europass cv op. Dankzij deze 
mobiliteit kunnen de leerlingen het onderwijssysteem en de relatie 
tot het bedrijfsleven in een ander land leren kennen en ervaren. Ze 
ontwikkelen bepaalde attitudes en leren een vreemde taal gebruiken 
in het dagelijks leven en in functie van hun vakgebied. De mobiliteit 
verruimt hun culturele bagage en bereidt hen beter voor op de 
Europese arbeidsmarkt. Deze manier van leren stimuleert hen om 
initiatieven te nemen en samen te werken aan een concreet einddoel. 
Het leidt ook tot een beter zelfbeeld en hoger zelfvertrouwen.

De leerlingen blijven in contact met het thuisfront en de school. Ze 
beheren een facebookblog om bevindingen en foto’s te delen. In hun 
verslagen en de blogs is er een verplichting tot dagelijkse zelfevaluatie 
en rapportering.

Als gevolg van deze internationale samenwerking zullen deze STEM-
richtingen en het technisch- en beroepsonderwijs in een beter 
daglicht geplaatst worden.

“ Door Erasmus+ is onze school dynamischer 
geworden.
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Buitenlandse stage Amsterdam
GO! Technisch Atheneum, Jette
2019-1-BE02-KA102-060164
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Nederland

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

PROJECT
De meerderheid van onze leerlingen begint aan hun onderwijs-
loopbaan met een taalachterstand in het Nederlands. Ook hun 
motivatie en (werk)attitude is vaak niet wat het moet zijn. Het 
initiatief ontbreekt en ze zijn vaak onzeker over hun eigen kunnen. 
Daarnaast ontbreken de financiële middelen binnen het gezin en 
is er weinig onderwijsengagement bij de ouders.

Door een zestiendaagse internationale stage te organiseren, 
willen wij deze vicieuze cirkel van negativiteit doorbreken. 
Dertig leerlingen van het zevende jaar Kinderzorg en Thuis- 
en Bejaardenzorg zullen stage lopen in Amsterdam.

We willen met dit project de meertaligheid van de leerlingen 
aansturen. Doordat zij met Nederlandstalige kinderen en zorgvragers 
zullen omgaan, zal hun Nederlands gestimuleerd worden.

De leerlingen komen in nieuwe situaties terecht, verder van huis. Ze 
worden zelf verantwoordelijk voor hun uurrooster en zullen overeen 
moeten komen wie wanneer begint, gedaan heeft, een vrije middag 
heeft… Hiermee bevorderen we hun zelfredzaamheid. De leerlingen 
regelen haast alles zelf, wat hen meer zin voor verantwoordelijkheid 
en initiatief geeft voor het moment dat ze de arbeidsmarkt 
betreden. Dit draagt bij tot hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Met deze stage willen we hen een ander kijk geven op kinderzorg 
en thuis- en bejaardenzorg. Ze krijgen de kans hun blik te 
verruimen en andere ervaringen op te doen in een minder voor de 
hand liggende context.

We hopen dat de leerlingen die afstuderen en op de arbeidsmarkt 
komen veel zelfzekerder zullen zijn. Ze kunnen zichzelf behelpen en 
hun verantwoordelijkheden opnemen waar nodig.

“ Doordat ze met Nederlandstalige kinderen en 
zorgvragers zullen omgaan, zal hun Nederlands 
gestimuleerd worden.
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JOMA InterBIT 2020
JOMA secundair, Merksem
2019-1-BE02-KA102-060178
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
ICT - new technologies - digital competences
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
België (nl), Spanje

CONTACTGEGEVENS
Maantjessteenweg 130
2170 Merksem
03/645 59 60
www.jomasecundair.be
Jan Ceulemans

PROJECT
Ons project biedt leerlingen uit de derde graad Informaticabeheer 
de kans om stage te lopen in Madrid. De leerlingen voeren 
ICT-taken uit, voornamelijk gericht op het beheren en onderhouden 
van computersystemen in een client-serveromgeving. Vanuit de 
richting Informaticabeheer worden twee leerlingen op buitenlandse 
stage gestuurd, ondersteund en gevolgd door een begeleider.

Bij de stages worden de volgende doelen nagestreefd: het 
uitvoeren van ICT-taken, het aanscherpen van communicatieskills 
in een internationale context, leren omgaan met culturele 
verschillen op de werkvloer en in het gastgezin, kennismaken met 
het cultuuraanbod en de historische achtergrond ter plaatse, 
autonoom leren leven en tenslotte een stage in een Europese 
metropool praktisch leren organiseren.

Bij de evaluatie wordt nagegaan in welke mate de leerlingen deze 
doelstellingen hebben bereikt. Qua impact verwachten we dat 
onze deelnemende leerlingen hun blik verruimen en dat ze met 
meer zelfzekerheid toekomstige studies in het hoger onderwijs 
aanvatten. We menen ook dat het project zal bijdragen tot de 
vorming van dynamische en ondernemende jonge mensen met 
een brede kijk op het economische en sociaal functioneren in een 
Europese context.

“ We menen ook dat het project zal 
bijdragen tot de vorming van dynamische 
en ondernemende jonge mensen.
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Europese Office Assistants in Nantes
Ursulinen Mechelen 1, Mechelen
2019-1-BE02-KA102-060181
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Access for disadvantaged
Creativity and culture
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Hoogstraat 35
2800 Mechelen
015/42 35 42
www.ursulinenmechelen.be
Catherine Schockaert

“ Naast de evidente immersie in de Franse 
taal en cultuur maken ze ook kennis met de 
plaatselijke bedrijfscultuur.

PROJECT
We geven met dit project onze leerlingen van het laatste jaar 
Office Assistance & Communications de kans om hun bedrijfs
stage in Nantes te lopen. Zo kunnen de leerlingen, die doorgaans 
een kansarmoede en migratieprofiel hebben, hun talenkennis, 
administratieve technieken, vaardigheden en attitudes toepassen 
in een reële context. Ze passen hun vakkennis toe in de levensechte 
context van een Frans bedrijf en verfijnen hierbij vaardigheden in 
interculturele communicatie en versterken attitudes als stiptheid, 
beleefdheid, zelfredzaamheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, 
diplomatie… Ze worden tevens ondergedompeld in de cultuur van 
een vreemde stad.

Op deze manier worden onze leerlingen Europese burgers en 
hebben zo een troef bij hogere studies en sollicitaties, naast de 
ontegensprekelijke verrijking op persoonlijk mentaal vlak.

Ze verlaten de veilige parameter van thuis om voldoende het 
depaysement-gevoel te krijgen. Naast de evidente immersie in de 
Franse taal en cultuur maken ze ook kennis met de plaatselijke 
bedrijfscultuur. Ze kunnen administratieve taken die ze in de klas 
inoefenden in een reële context in de praktijk brengen en krijgen de 
kans om te werken aan leerplandoelstellingen rond interculturele 
componenten zoals mondelinge en schriftelijke, en formele en 
informele beleefdheidsrituelen.

Ook na de werkuren bouwen ze aan belangrijke vaardigheden 
door samen te leven, te leren respect op te brengen voor elkaars 
verschillen, te zorgen voor elkaar, samen te koken, samen nieuwe 
zaken te beleven, om te gaan met tegenslagen…

Met de kans om in dit Erasmus+ project te stappen, kunnen onze 
assistants letterlijk en figuurlijk hun grenzen verleggen!
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Ecological footprint
Sint-Lambertusinstituut, Heist-op-den-Berg
2019-1-BE02-KA102-060192
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Environment and climate change
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)

LANDEN
België (nl), Italië, Ierland, Duitsland

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

PROJECT
In ons project staan drie grote thema’s centraal. Tijdens de twee 
afgelopen projecten hebben we het STEM-verhaal concreet ingevuld 
en twee aangepaste lokalen ingericht, rekening houdend met de 
noden en behoeften van de vakleerkrachten en de leerlingen. Hierbij 
deden we een beroep op de expertise van stagebedrijven. Zij vinden 
het belangrijk dat onze leerlingen op een degelijke manier vorming 
krijgen en goed voorbereid worden op het beroepsleven. Nu zijn we 
nog drie andere lokalen aan het inrichten.

Ten tweede willen we tijdens deze aanvraag nog een ander luik aan 
ons internationaal project toevoegen. We willen niet alleen inzetten 
op aangepaste STEM-lokalen, maar ook onze BSO-leerlingen 
Houtbewerking nieuwe kansen bieden. We willen hen in een 
internationale context toekomstgerichte en energiezuinige inzichten 
geven, door hen mee te laten denken en werken aan onderdelen van 
skeletbouw, een manier van bouwen die in de lift zit in België.

Ten slotte zetten we volop in op het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk, in ons eigen belang en dat van toekomstige 
generaties. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan een 
duurzame planeet.

Het feit dat onze leerlingen hun stage in het buitenland kunnen 
doen, biedt een enorme meerwaarde. Ze zullen er niet alleen 
andere technieken en methodes aangeleerd krijgen maar ook 
kennis maken met een andere (bedrijfs)cultuur. Dit maakt hen tot 
zelfbewuste en kritische jongvolwassenen.

Als we naar de toekomst kijken, dan zullen we ongetwijfeld 
geconfronteerd worden met heel wat ecologische problemen. De 
jongeren van nu spelen hier een cruciale rol in en we zullen zeker 
hun knowhow nodig hebben. De kennis en vaardigheden die ze nu 
opdoen, zullen van levensbelang zijn voor de verdere uitbouw van 
een leefbaar en groener universum.

“ We willen hen in een internationale 
context toekomstgerichte en energiezuinige 
inzichten geven.
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Jobshadowing of our department of electricity
Hast Katholiek Onderwijs, Hasselt
2019-2-BE02-KA102-074389
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Finland, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Kleine Breemstraat 7
3500 Hasselt
011/25 33 58
www.campushast.be
Marc Janssen

PROJECT
Door het veranderende onderwijslandschap wordt onze school met 
een aantal specifieke noden geconfronteerd. Vakleerkrachten zijn 
nog te weinig vertrouwd met KNX (domotica). Door buitenlandse 
expertise op te doen kan de ene vakleraar onze leerlingen domotica 
leren ontwerpen, een andere leert ze installeren. We hopen voor 
elektronica het tekort aan ervaring op onze school weg te werken 
met jobshadowing. Op het gebied van engineering zitten we met 
een aantal vragen die we hopelijk kunnen beantwoorden met 
jobshadowing en bij de STEM-richtingen merken we dat Finland 
verder vooruit staat, hun expertise kan ons een stuk op weg helpen.

Wij willen een Europese dimensie toevoegen om tot oplossingen te 
komen en door jobshadowing een internationale en interculturele 
meerwaarde toevoegen aan de STEM-opleidingen. We verbeteren 
hiermee de maatschappelijke waardering van technische beroepen 
en ondersteunen leraren, opleiders en begeleiders. We passen 
het opleidingsaanbod aan, verbeteren het proces van studie- en 
loopbaankeuze, krijgen meer leerlingen in de STEM-afdelingen en 
moedigen sectoren en bedrijven aan.

Het is de bedoeling om vier leraars van de afdeling elektriciteit 
gedurende een week op jobshadowing te sturen. Ze doen zo 
ervaringen op die ze kunnen implementeren in hun lessen. Ze 
brengen verslag uit bij hun technisch adviseur die bekijkt of 
de opgedane kennis kan worden toegepast in de hele afdeling. 
De leraars laten studenten over de vakken heen samenwerken, 
leraars van andere opleidingen worden ingeschakeld en er wordt 
bekeken of dergelijke projecten ook voor andere opleidingen een 
meerwaarde kunnen bieden.

Voor de leerlingen komen hier betrokken vakleraars uit die hun 
expertise vlot overdragen. Hierdoor hopen wij een vroegtijdige 
uitstroom te vermijden. De leerlingen staan sterker op de 
arbeidsmarkt.

“ Voor de leerlingen komen hier betrokken 
vakleraars uit die hun expertise vlot overdragen. 
Hierdoor hopen wij een vroegtijdige uitstroom 
te vermijden.
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Gluren bij de buren 2019-2021 annex zorg
Centrum Leren en Werken, Kortrijk
2019-2-BE02-KA102-074391
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Disabilities - special needs
Early School Leaving / combating failure in education
Inclusion – equity

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Scheutistenlaan 8
8500 Kortrijk
056/25 92 08
info@cdokortrijk.be
Jo Bossuyt

PROJECT
De invoering van het Duaal Leren doet ons nog meer focussen op 
de werkvloer. Daarom moet de link school-werkvloer nog strakker 
aangespannen worden. Er moet een goede begeleiding en evaluatie 
uitgebouwd worden door als school en werkgever nauw samen 
te werken.

Het is belangrijk dat leerkrachten en werkgevers een traject op 
maat van de leerling opmaken.

“ De invoering van het Duaal Leren doet ons 
nog meer focussen op de werkvloer, daarom 
moet de link school-werkvloer nog strakker 
aangespannen worden.

Werkgevers gaan op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste 
werknemers met de gepaste werkattitudes. De leerling moet een 
ondernemende ingesteldheid bezitten. Deze houding kan enkel 
opgedaan worden door op verschillende plaatsen 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 
vereiste werkcompetenties te verwerven en ervaringen uit te wisselen. 
Het is niet evident deze ervaring op eigen houtje te gaan zoeken.

The Fifth Trust is een unieke liefdadigheidsorganisatie die mensen 
met een verstandelijke beperking een daginvulling aanbiedt zodat 
ze zich maximaal kunnen ontplooien.

Een duidelijke blik op de werkethiek, het creatief denken en handelen 
en de denkprocessen van deze organisatie kan ertoe leiden dat onze 
jongeren een stuk ondernemender, gepassioneerder en gemotiveerder 
in het werkveld staan, met een ruimere blik op het leven. Wij kunnen 
als centrum aan de slag gaan met hun werkethiek, wekplekleren, 
levenswijze en cultuur. Tegelijk biedt het ons een nieuwe blik over hoe 
we onze jongeren beter kunnen mobiliseren.

We richten ons niet alleen op nieuwe vaardigheden en verrijking naar 
het werk toe, maar ook op sociale vaardigheden. De leerlingen leven 
in groep samen met begeleidende leerkrachten. Dit houdt in dat er 
ook vaardigheden als koken, afspraken maken, rekening houden met 
anderen, budgetbeheer en zelfredzaamheid worden getraind.

Op school bestaat er nu al een uithangbord over dit project en 
ook op onze site en Facebookpagina staan foto’s en verslagen. 
Gedurende de stage wordt de leerling door de betrokken personen 
aan de hand van een uitgebreid evaluatiesysteem beoordeeld. 
Extra aandacht gaat naar zelfevaluatie.
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Painting, decoration and restoration in Southern Italy
GO! Atheneum, Geraardsbergen
2019-2-BE02-KA102-074393
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Creativity and culture
Gender equality / equal opportunities
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Italië

CONTACTGEGEVENS
Papiermolenstraat 103
9500 Geraardsbergen
054/41 21 88
http://www.ka-geraardsbergen.be
Gunther De Geeter

PROJECT
Een stage wordt als belangrijke tool gezien om de beoogde 
competenties binnen het werkveld te ontwikkelen. Voor de duale 
leerlingen wordt het belangrijk om hun activiteitenlijst verder te 
kunnen aanvullen. We willen hen voorbereiden op het internationale 
karakter van de bedrijfswereld. Een basiskennis van het Engels 
en werkervaring in het buitenland zijn voor sommige sectoren zelf 
een vereiste. Werkervaring in het buitenland is dan ook een van de 
meest interessante, motiverende en uitdagende ervaringen die een 
laatstejaarsstudent kan meemaken.

“ Een basiskennis van het Engels en 
werkervaring in het buitenland zijn voor 
sommige sectoren een vereiste.

Met dit project willen we de zelfstandigheid en weerbaarheid van 
onze leerlingen in de verf zetten. De verregaande zelfstandigheid 
die ze aan de dag moeten leggen, zal vooraf en nadien een boost 
zijn voor hun zelfontplooiing. Hun horizon wordt verruimd. Uiteraard 
komen ook de beroepsgerichte competenties aan bod en zal het 
een verrijking zijn om de werkwijze, organisatie en wetgeving 
tussen beide landen te vergelijken. Het project draagt bij tot een 
beïnvloeding en verruiming van het wereldbeeld van de leerlingen.

In het beroepsonderwijs moet de aandacht prioritair gaan naar 
het verwerven van vaardigheden en attitudes, met cognitieve 
doelstellingen als ondersteuning. Een grondige kennis van materialen 
en technieken zijn onontbeerlijk om een vakman op te leiden. 
Leerlingen leren de verschillende vaardigheden en technieken alsook 
de theoretische basiskennis geïntegreerd toepassen.

De leerlingen worden ingeschakeld in het dagelijks reilen en zeilen 
van het bedrijf. Er kan een toenemend onderscheid in accenten 
en klemtonen gelegd worden bij de invulling en er moet ruimte 
zijn voor een gedifferentieerd stagecurriculum zonder de totaliteit 
te verwaarlozen. Dit biedt een meerwaarde bij het zoeken naar 
werk. Via een buitenlandse stage is het interessant om bepaalde 
technieken, grondstoffen en producten te leren kennen.

We werken voor deze stage samen met Euromorf, die zal instaan 
voor de stageplaatsen en workshops. De resultaten maken we 
meetbaar via online en mondelinge bevraging. We gebruiken ze 
om volgende generaties te inspireren en maken ze openbaar via 
persberichten en onze opendeurdag.
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Fraternisation in Education!
GO! Atheneum, Zelzate
2019-2-BE02-KA102-074395
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Italië

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

PROJECT
Met dit project willen we ook de leerlingen van de metaal-, 
koel-, hout-, sport- en elektriciteitssector op stage sturen.

Met de secundaire scholen van de gemeenten Aubenas en 
Cesenatico werken we samen om gastgezinnen te zoeken, 
zodat onze leerlingen terechtkunnen bij leeftijdsgenoten. Dit 
werkt voor de leerlingen drempelverlagend op vlak van taal en 
veiligheid. Daarenboven werkt het verbindend naar de plaatselijke 
maatschappij en wordt het Europees denken aangezwengeld.

De leerlingen moeten als voorbereiding een porfolio opstellen, 
bestaande uit een intentieverklaring, een motivatie- en een 
sollicitatiebrief. We oordelen dan of hun noden overeenstemmen 
met de doelstellingen van het project.

Deze zijn onder andere de nood aan zelfredzaamheid, 
ondernemerschap en Europees denken. Er is ook de nood aan 
het zalmeffect in plaats van het watervalsysteem. Ten slotte is 
er de nood aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en voldoen 
aan de groeiende eisen op vlak van interculturele en anderstalige 
communicatie in het bedrijfsleven.

De positieve effecten zullen niet beperkt blijven tot de leerlingen 
die effectief deelnemen: de ervaringen worden ook ruim gedeeld 
en werken als katalysator voor het tweede jaar van dit project. 
Door de nauwe betrokkenheid van de ouders, de buitenlandse 
scholen en de gemeentebesturen gaat de verspreiding gemakkelijk.

“ De ervaringen worden ruim gedeeld en 
werken als katalysator voor het tweede jaar van 
dit project.
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Hasp-O Zepperen sur les stages à l’étranger
Hasp-O 5, Sint-Truiden
2019-2-BE02-KA102-074397
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Teaching and learning of foreign languages
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Diestersteenweg 146
3800 Sint-Truiden
011/68 24 63
https://www.hasp-o.be/zepperen
Annelies Gennez

PROJECT
Met dit project ondersteunen we onze leerlingen 6 en 7 Kantoor 
om uit te groeien tot professionals. Ze krijgen de kans om de 
aangeleerde competenties in de praktijk om te zetten in een 
nieuwe, anderstalige werkomgeving.

Ons Team Internationalisering stelt een planning en draaiboek op. 
De leraren zorgen voor praktische ondersteuning zoals vervoer, 
logement en logistiek en zijn verantwoordelijk voor de organisatie 
van de verschillende projectdagen. Onze gastschool helpt bij het 
zoeken naar stageplaatsen en accommodatie.

De leerlingen lopen stage op het secretariaat van een crèche, 
basisschool, gemeentehuis, toeristische dienst en winkels.

Ondanks de geografische nabijheid van onze school tegenover 
Wallonië, zien we dat de drempel om daar te werken zeer groot is. 

We kozen voor Frankrijk omdat we de talencomponent in een 
richting als Kantoor uiterst belangrijk vinden. We zorgen dat onze 
leerlingen over de nodige arbeidscompetenties beschikken en leren 
hen zoveel mogelijk de taal gebruiken. Kennismaking met de nieuwe 
cultuur is ook een meerwaarde. Het maakt van onze leerlingen 
zelfstandige, weerbare en gelukkige Europeanen. Door deze stage 
wordt de zelfredzaamheid van onze leerlingen bevorderd.

“ Onze coördinator IKZ onderzoekt de 
tewerkstellingskansen bij de leerlingen die 
deelnamen.

Een aantal leerlingen heeft een of meerdere leerstoornissen 
of is GOK-leerling. Erasmus+ zorgt ervoor dat zij ook kunnen 
deelnemen, onder begeleiding van hun vertrouwde leerkrachten. 
Dankzij de mobiliteit erkennen leerlingen het belang van levenslang 
leren en durven ze zoeken naar jobs verder van huis of waarvoor ze 
niet meteen het vereiste diploma, maar wel de nodige skills hebben.

De kwaliteit van de GIP-proef zal verbeteren. Er wordt meer 
geëvalueerd op anderstalige opdrachten en de mondelinge 
verdediging gebeurt gedeeltelijk in het Frans.

Onze coördinator IKZ onderzoekt de tewerkstellingskansen bij de 
leerlingen die deelnamen. Er zijn reflectiegesprekken met leerlingen, 
mentoren en begeleiders. De resultaten worden via sociale media 
door de leerlingen bekendgemaakt. Op schoolniveau worden good 
practices gedeeld en geïmplementeerd.

Er wordt een avond georganiseerd voor ouders, leerlingen, leraren 
van andere scholen, stagementoren en regionale bedrijven.
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Beauty abroad: high street fashion and state of the art techniques
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074398
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses
Inclusion – equity

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Finland

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
We willen als scholengroep inzetten op internationalisering 
omdat we zien dat deze stages erg verrijkend zijn. Via clustering 
van de verschillende scholen willen we gelijkaardige richtingen 
samenvoegen binnen het vakgebied.

“ We willen als scholengroep inzetten op 
internationalisering omdat we zien dat deze 
stages erg verrijkend zijn.

Ons project heeft als doelstellingen ten eerste organisatie-
bekwaamheid. De leerlingen kunnen onder andere individuele 
opdrachten uitvoeren en evalueren, omgaan met afspraken, 
enz. Ten tweede werken we aan de receptieve en functionele 
taalvaardigheid Nederlands en vreemde talen. De leerlingen 
bouwen een kritische ingesteldheid op doordat ze in staat zijn 
zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen. Daarnaast werken 
we aan creativiteit, maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin en 
zien het belang in van levenslang leren. De leerlingen ontwikkelen 
zin voor samenwerking en leerbekwaamheid. Ten slotte bouwen ze 
doorzettingsvermogen op.

In dit project sturen we 64 leerlingen Beauty naar Londen of Helsinki.

Tijdens de lessen worden verschillende vaardigheden afgetoetst. 
We stellen evaluatieformulieren op waarin we de vorderingen van 
de leerlingen voor en na de stage meten. Met de monitoringtool 
van Erasmus kunnen we duidelijk de evolutie van de taal meten, 
dit gebeurt voor de stage en bij thuiskomst. De teambuilding en 
de eindreceptie zullen door de leerlingen zelf verzorgd worden, wat 
de beste manier is om hun zelfredzaamheid en organisatieskills 
te testen.

Op lange termijn vergroten we de kennis en vaardigheden 
van zowel leerkrachten als leerlingen, krijgen we een betere 
samenwerking tussen de leerkrachten, optimalisatie van de 
opleiding, een grotere talenkennis, nauwere verbinding met het 
Brugse leven en een stijging van het leerlingenaantal.
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Business and tourism: how do they connect!
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074399
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Economic and financial affairs (incl. funding issues)
Inclusion – equity

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
We willen als scholengroep inzetten op internationalisering 
omdat we zien dat deze stages erg verrijkend zijn. Via clustering 
van de verschillende scholen willen we gelijkaardige richtingen 
samenvoegen binnen het vakgebied.

Ons project heeft als doelstellingen ten eerste organisatie-
bekwaamheid. De leerlingen kunnen onder andere individuele 
opdrachten uitvoeren en evalueren, omgaan met afspraken, 
enz. Ten tweede werken we aan de receptieve en functionele 
taalvaardigheid Nederlands en vreemde talen. De leerlingen 
bouwen een kritische ingesteldheid op doordat ze in staat zijn 
zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen. Daarnaast werken 
we aan creativiteit, maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin en 
zien het belang in van levenslang leren. De leerlingen ontwikkelen 
zin voor samenwerking en leerbekwaamheid. Ten slotte bouwen 
ze doorzettingsvermogen op.

In dit project sturen we 72 leerlingen Business en Toerisme naar 
Alicante of Valencia.

Tijdens de lessen worden verschillende vaardigheden afgetoetst. 
We stellen evaluatieformulieren op waarin we de vorderingen van 
de leerlingen voor en na de stage meten. Met de monitoringtool 
van Erasmus kunnen we duidelijk de evolutie van de taal meten; 
dit gebeurt voor de stage en bij thuiskomst. De teambuilding en 
de eindreceptie zullen door de leerlingen zelf verzorgd worden, wat 
de beste manier is om hun zelfredzaamheid en organisatieskills 
te testen.

Op lange termijn vergroten we de kennis en vaardigheden van zowel 
leerkrachten als leerlingen, krijgen we een betere samenwerking 
tussen de leerkrachten, optimalisatie van de opleiding, een grotere 
talenkennis, nauwere verbinding met het Brugse leven en een stijging 
van het leerlingenaantal.

“ Met de monitoringtool van Erasmus kunnen 
we duidelijk de evolutie van de taal meten; dit 
gebeurt voor de stage en bij thuiskomst.
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METinspinazie
De MET, Leuven
2019-2-BE02-KA102-074400
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
International cooperation, international relations, 
development cooperation

LANDEN
België (nl), Nederland

CONTACTGEGEVENS
Naamsestraat 149
3000 Leuven
0486/41 71 19
www.demetleuven.eu
Elke Geuens

PROJECT
De MET is een innovatieve secundaire school, de eerste in 
Vlaanderen die het Agora-principe toepast. We volgen de 
eindtermen van de Vlaamse Overheid, maar organiseren het 
onderwijsproces op een projectmatige manier die focust op 
vakoverschrijdende leerinhouden eerder dan op aparte vakken.

Onze voorbeeldscholen bevinden zich in Nederland, Zweden en de 
Verenigde Staten, waar gepersonaliseerd leren al in de onderwijs-
praktijk is omgezet. Wij hebben nood aan deze expertise en willen 
hiervoor te rade gaan bij onze Nederlandse partnerinstellingen.

Deze internationale samenwerking zal ons versterken in de 
ontwikkeling van ons curriculum en onze innovatieve didactische 
en pedagogische principes. Ten eerste is er ondernemerschap. 
Onze leerlingen krijgen zinvol en ervaringsgericht onderwijs. De link 
met bedrijven en organisaties is cruciaal.

Ten tweede is er de internationale samenwerking: via de 
internationale contacten met leerlingen in de partnerscholen zetten 
we onze eerste stappen richting buitenland via blended learning. 
Ten slotte draait de nieuwe aanpak van gepersonaliseerd leren 
rond het principe van (groeiende) zelfsturing bij jonge kinderen. 
Ze leren hoe ze zelf projecten op poten zetten; deze moeten ook 
elektronisch opgevolgd worden. Wij willen in Nederland gaan kijken 
hoe ze dit organiseren.

“ Onze leerlingen krijgen zinvol en ervarings-
gericht onderwijs. De link met bedrijven en 
organisaties is cruciaal.
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Sports on the next level: how to work in a worldleading professional 
sports organisation
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074401
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Inclusion – equity
International cooperation, international relations, 
development cooperation
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses

LANDEN
België (nl), Spanje

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
We willen als scholengroep inzetten op internationalisering 
omdat we zien dat deze stages erg verrijkend zijn. Via clustering 
van de verschillende scholen willen we gelijkaardige richtingen 
samenvoegen binnen het vakgebied.

“ De leerlingen bouwen een kritische 
ingesteldheid op doordat ze in staat zijn zichzelf 
en hun omgeving in vraag te stellen.

Ons project heeft als doelstellingen ten eerste organisatie-
bekwaamheid. De leerlingen kunnen onder andere individuele 
opdrachten uitvoeren en evalueren, omgaan met afspraken, 
enz. Ten tweede werken we aan de receptieve en functionele 
taalvaardigheid Nederlands en vreemde talen. De leerlingen 
bouwen een kritische ingesteldheid op doordat ze in staat zijn 
zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen. Daarnaast werken 
we aan creativiteit, maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin en 
zien het belang in van levenslang leren. De leerlingen ontwikkelen 
zin voor samenwerking en leerbekwaamheid. Ten slotte bouwen ze 
doorzettingsvermogen op.

In dit project sturen we leerlingen Sport naar Alicante of Valencia.

Tijdens de lessen worden verschillende vaardigheden afgetoetst. 
We stellen evaluatieformulieren op waarin we de vorderingen van 
de leerlingen voor en na de stage meten. Met de monitoringtool 
van Erasmus kunnen we duidelijk de evolutie van de taal meten; 
dit gebeurt voor de stage en bij thuiskomst. De teambuilding en de 
eindreceptie zullen door de leerlingen zelf verzorgd worden, wat de 
beste manier is om hun zelfredzaamheid en organisatieskills te testen.

Op lange termijn vergroten we de kennis en vaardigheden 
van zowel leerkrachten als leerlingen, krijgen we een betere 
samenwerking tussen de leerkrachten, optimalisatie van de 
opleiding, een grotere talenkennis, nauwere verbinding met het 
Brugse leven en een stijging van het leerlingenaantal.
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How do old and new meet in the middle?
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074402
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
International cooperation, international relations, 
development cooperation
Inclusion – equity
Cooperation between educational institutions and business

LANDEN
België (nl), Finland, Nederland, Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
Door internationaliseringsprojecten in verschillende culturen en 
talen te faciliteren, streeft Impact naar een maximale leerwinst en 
een totale persoonlijkheidsontwikkeling en bevordert het levenslang 
leren en het actief, ondernemend burgerschap.

Door de buitenlandse projecten te faciliteren en ondersteunen, 
stimuleren we op een kwaliteitsvolle en professionele manier 
levenslang leren en culturele betrokkenheid in de ruime zin van 
het woord. Het kenniscentrum rond internationale ervaringen 
bevindt zich hoofdzakelijk op scholengroepniveau. De directies in 
de secundaire scholen worden allemaal betrokken bij het project.

Er wordt op scholengroepniveau een werkgroep rond inter-
nationalisering opgestart die ervoor zal zorgen dat de 
internationalisering op alle scholen op een gelijke manier 
wordt aangepakt.

In elk land gaan we aan de slag met een specifiek thema. In Londen 
werken we rond old versus new methods of teaching, in Eindhoven 
kijken we naar een ver doorgedreven vorm van inclusief onderwijs 
en in Finland kijken we naar nieuwe onderwijsmethoden met de 
focus op afstandsonderwijs.

Via de mobiliteit krijgt de directie de mogelijkheid het leerproces 
op school onder de loep te nemen en verder te optimaliseren. 
Zij zijn bereid de aanbevelingen en kritiek te aanvaarden die 
erop gericht is hun functioneren te verhogen. Er moet een sterke 
bereidheid aanwezig zijn om menselijk contacten op een vlotte 
manier te realiseren, om samen te werken om praktische ervaring 
en kennis op te doen en toe te passen. Ze staan open voor 
vernieuwingen en kunnen de evolutie in hun vakgebied opvolgen.

Buiten de bovenstaande aspecten, willen we vooral inzetten op 
sociale inclusie en dit nader gaan bekijken in andere landen. 
Dit zowel voor de klassieke interpretatie als mentale sociale 
inclusie. Leerlingen stellen zich niet meer open voor kansen 
en opportuniteiten.

De realiteit ontgaat hen en ook hun wereldbeeld is compleet 
verkeerd. Door mentale sociale inclusie willen we de leerlingen 
de wereld werkelijk laten beleven, voelen en zien.

“ Er wordt op scholengroepniveau een werkgroep 
rond internationalisering opgestart die ervoor zal 
zorgen dat de internationalisering op alle scholen 
op een gelijke manier wordt aangepakt.
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De Reizende Prins reist naar Malta
GO! De Prins Diest campus Weerstandsplein, Diest
2019-2-BE02-KA102-074404
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

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

LANDEN
België (nl), Malta

CONTACTGEGEVENS
Weerstandsplein 1
3290 Diest
013/35 05 33
www.deprinsdiest.be
Famke Van Roy

PROJECT
Ons project bevordert de mobiliteit van studenten voor meer 
bewustwording van de Europese waarden, het verhogen van de 
kwaliteit van het onderwijs en de stageplaatsen en de persoonlijke 
en professionele ontwikkeling van de deelnemers.

De deelnemers zijn leerlingen van de derde graad TSO Toerisme. 
Ze kiezen bewust voor een stage in het buitenland. Voor de meeste 
leerlingen is dit een grote kans omdat ze zelf niet over de middelen 
beschikken om een dergelijke ervaring op te doen.

De leerlingen lopen stage in de toeristische sector in Malta: ze 
draaien er mee in een hotel. Naast de stage verkennen ze de 
omgeving. Bij thuiskomst houden ze een presentatie over de stagen 
en over Malta. Als voorbereiding solliciteren de leerlingen en leren 
ze meer over de kunstgeschiedenis, het Maltees en de gastronomie.

De leerlingen vergaren nieuwe kennis en vaardigheden door te 
werken in een nieuwe context. Ze leren omgaan met een andere 
taal en cultuur, worden flexibeler, zelfstandiger, zelfbewuster en 
krijgen meer zelfvertrouwen.

Leerlingen en leerkrachten delen hun ervaringen met 
medeleerlingen en nieuwe stagiairs aan de hand van presentaties. 
De verhalen worden tijdens het project ook gedeeld in de blog en 
op Facebook.

De beroepscompetenties van leerlingen en leerkrachten worden 
door de andere context enorm verbreed. Ze kijken met andere ogen 
naar Europa en zijn meer overtuigd van de voordelen van Europese 
samenwerking. Voor de campus betekent de uitwisseling van kennis 
en ervaringen een verrijking van het onderwijs.

“ Ze leren omgaan met een andere taal 
en cultuur, worden flexibeler, zelfstandiger, 
zelfbewuster en krijgen meer zelfvertrouwen.
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Buitenlandse stage voor leerlingen harde sector in de afdeling Elektriciteit
GO! athena campus Heule en campussen CLW, Kortrijk (Heule)
2019-2-BE02-KA102-074405
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
International cooperation, international relations, 
development cooperation
Early School Leaving / combating failure in education
Research and innovation

LANDEN
België (nl), Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Guido Gezellelaan 10
8501 Kortrijk (Heule)
056/35 13 82
http://www.tah.be
Wouter Van Hoorne

PROJECT
We willen onze leerlingen uit de derde graad Elektriciteit de kans 
geven om hun stage voor vier weken in het buitenland te voltooien. 
De leerkracht die hen begeleidt, volgt het inhoudelijke luik op 
en maakt op hetzelfde moment van de gelegenheid gebruik 
om in te zetten op de eigen professionalisering. Dit zowel voor 
het vakspecifieke als voor de manier waarop we samenwerking 
tussen bedrijven en onderwijs kunnen optimaliseren in kader 
van trajectbegeleiding.

We willen kijken en leren hoe scholen in het buitenland samenwerken 
met bedrijven om jongeren optimaal te laten doorstromen van 
de schoolbanken naar de arbeidsmarkt. We willen eveneens het 
welbevinden van onze leerlingen verhogen door hen de mogelijkheid 
te bieden hun stage in het buitenland te voltooien. Voor ons 
doelpubliek (leerlingen harde sector) is dit niet altijd even evident.

Gekoppeld aan deze stage in het buitenland zetten we in op het 
professionaliseren van onze eigen leerkracht(en). Dit zowel op 
inhoudelijk vlak (bijbrengen van vakspecifieke competenties) maar 
evengoed in de manier waarop leerlingen begeleid en ondersteund 
worden. Het optimaliseren van deze trajectbegeleiding is een 
noodzakelijk gegeven in de samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfswereld.

“ We willen kijken en leren hoe scholen in het 
buitenland samenwerken met bedrijven om 
jongeren optimaal te laten doorstromen van de 
schoolbanken naar de arbeidsmarkt.
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Autonoom leren handelen door het stimuleren van zelfinzicht
Virgo Sapientiae Instituut, Maldegem
2019-2-BE02-KA102-074406
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Oostenrijk

CONTACTGEGEVENS
Marktstraat 15
9990 Maldegem
050/72 98 83
www.maricolen.be
Patrick Remmerie

PROJECT
De voornaamste tool om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan 
is volgens ons het verhogen van de motivatie van de leerlingen. 
Om dit te bereiken volgen we een zevenstappenplan waarbij een 
trainer de leerlingen en leerkrachten vooraf een inleiding geeft in 
de inzichten van S. Covey.

Een essentieel doel van dit project is de leerlingen op een 
persoonlijk niveau te versterken. We constateerden dat ze vaak 
onzeker en onvoldoende zelfredzaam zijn. Het project zal hen 
helpen hun geest te verbreden en hun competenties en attitudes 
te verbeteren. Zo ondersteunt de school de leerlingen bij het 
verwerven en ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties, 
niet alleen met betrekking tot hun opleiding en carrière, maar 
ook op persoonlijk niveau. Door twee weken stage te lopen in een 
buitenlands bedrijf leren de jongeren van de derde graad van de 
beroepsafdeling autonoom beslissingen nemen.

De leerlingen uit de richting Organisatiehulp lopen stage als 
logistiek medewerker in een zorginstelling of ziekenhuis of als 
medewerker voeding in een grootkeuken of voedingszaak. Dit 
project haalt hen uit hun comfortzone en stelt hen in staat om 
kennis te maken met andere arbeidsculturen en -organisaties. 
Hiermee geven we de leerlingen troeven in handen waarmee ze 
met zelfvertrouwen kunnen afstappen op een steeds globaler 
wordende arbeidsmarkt.

“ Hiermee geven we de leerlingen troeven 
in handen waarmee ze met zelfvertrouwen 
kunnen afstappen op een steeds globaler 
wordende arbeidsmarkt.
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Evaluatie van vaardigheden - Europese expertise
GO! Spectrumschool, Deurne
2019-2-BE02-KA102-074407
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Pedagogy and didactics
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)

LANDEN
België (nl), Zweden

CONTACTGEGEVENS
Ruggeveldlaan 496
2100 Deurne
03/328 50 00
www.spectrumschool.be
Seppe Hermans

PROJECT
De laatste jaren hebben we sterk ingezet op competentiegericht 
evalueren en zijn we afgestapt van het puntensysteem met cijfers. 
Gezien de context van onze school biedt dit heel wat voordelen. 
Evalueren om te leren en transparantie van de evaluatie staan 
hierbij centraal. Door het innovatief karakter van deze manier 
van evalueren moeten we blijven bijsturen, bijkomende expertise 
opbouwen en waar nodig onze eigen werking verbeteren.

In dit project doen we vier jobshadowings van een lesweek. 
Onze kerndoelen omvatten het opbouwen van duurzame 
samenwerkingsverbanden in een Europese context, het opzetten 
van leerlingenmobiliteiten en leerlingenstages in een internationaal 
verband en onze school dan ook profileren als open en 
internationaal actief. Daarnaast willen we Europees burgerschap 
uitdragen, de eigen werking verbeteren en bijsturen.

We hopen op meer inzicht in evaluatiemethodes, het verwerven van 
vaardigheden, de schoolcultuur en hoe die bijdraagt aan evalueren. 
Daarnaast verwachten we een positieve houding tegenover 
evalueren en Europese projecten en versterkte contacten met 
potentiële partners voor toekomstige projecten.

We hopen een zo breed mogelijke kruisbestuiving tot stand te laten 
komen. Daarom opteren we in onze selectie voor zowel mensen uit 
het beleidsteam als leerkrachten zelf.

“ We willen het Europees burgerschap 
uitdragen, de eigen werking verbeteren 
en bijsturen.
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From Scratch to car: electronics and mechanics coming together 2
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074409
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Research and innovation
Inclusion – equity
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)

LANDEN
België (nl), Nederland, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
We willen als scholengroep inzetten op internationalisering 
omdat we zien dat deze stages erg verrijkend zijn. Via clustering 
van de verschillende scholen willen we gelijkaardige richtingen 
samenvoegen binnen het vakgebied.

Ons project heeft als doelstellingen ten eerste organisatie-
bekwaamheid. De leerlingen kunnen onder andere individuele 
opdrachten uitvoeren en evalueren, omgaan met afspraken, 
enz. Ten tweede werken we aan de receptieve en functionele 
taalvaardigheid Nederlands en vreemde talen. De leerlingen 
bouwen een kritische ingesteldheid op doordat ze in staat zijn 
zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen. Daarnaast werken 
we aan creativiteit, maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin en 
zien het belang in van levenslang leren. De leerlingen ontwikkelen 
zin voor samenwerking en leerbekwaamheid. Ten slotte bouwen ze 
doorzettingsvermogen op.

In dit project sturen we 32 leerlingen Engeneering naar Eindhoven 
of Benidorm.

Tijdens de lessen worden verschillende vaardigheden afgetoetst. 
We stellen evaluatieformulieren op waarin we de vorderingen van 
de leerlingen voor en na de stage meten. Met de monitoringtool 
van Erasmus kunnen we duidelijk de evolutie van de taal meten; 
dit gebeurt voor de stage en bij thuiskomst. De teambuilding en 
de eindreceptie zullen door de leerlingen zelf verzorgd worden, wat 
de beste manier is om hun zelfredzaamheid en organisatieskills 
te testen.

Op lange termijn vergroten we de kennis en vaardigheden 
van zowel leerkrachten als leerlingen, krijgen we een betere 
samenwerking tussen de leerkrachten, optimalisatie van de 
opleiding, een grotere talenkennis, nauwere verbinding met het 
Brugse leven en een stijging van het leerlingenaantal.

“ De leerlingen ontwikkelen zin voor 
samenwerking en leerbekwaamheid.
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Media gets upgraded through Travel
Scholengroep Impact, Brugge
2019-2-BE02-KA102-074410
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Inclusion – equity
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Creativity and culture

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Rijselstraat 3B
8200 Brugge
050/63 17 61
www.scholengroep25.be
Lore Verhelst

PROJECT
We willen als scholengroep inzetten op internationalisering 
omdat we zien dat deze stages erg verrijkend zijn. Via clustering 
van de verschillende scholen willen we gelijkaardige richtingen 
samenvoegen binnen het vakgebied.

Ons project heeft als doelstellingen ten eerste organisatie-
bekwaamheid. De leerlingen kunnen onder andere individuele 
opdrachten uitvoeren en evalueren, omgaan met afspraken, 
enz. Ten tweede werken we aan de receptieve en functionele 
taalvaardigheid Nederlands en vreemde talen. De leerlingen 
bouwen een kritische ingesteldheid op doordat ze in staat zijn 
zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen. Daarnaast werken 
we aan creativiteit, maatschappelijk bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidszin en 
zien het belang in van levenslang leren. De leerlingen ontwikkelen 
zin voor samenwerking en leerbekwaamheid. Ten slotte bouwen ze 
doorzettingsvermogen op.

In dit project sturen we 20 leerlingen Media naar Londen.

Tijdens de lessen worden verschillende vaardigheden afgetoetst. 
We stellen evaluatieformulieren op waarin we de vorderingen van 
de leerlingen voor en na de stage meten. Met de monitoringtool 
van Erasmus kunnen we duidelijk de evolutie van de taal meten; 
dit gebeurt voor de stage en bij thuiskomst. De teambuilding en 
de eindreceptie zullen door de leerlingen zelf verzorgd worden, wat 
de beste manier is om hun zelfredzaamheid en organisatieskills 
te testen.

Op lange termijn vergroten we de kennis en vaardigheden 
van zowel leerkrachten als leerlingen, krijgen we een betere 
samenwerking tussen de leerkrachten, optimalisatie van de 
opleiding, een grotere talenkennis, nauwere verbinding met het 
Brugse leven en een stijging van het leerlingenaantal.

“ We werken aan creativiteit, maatschappelijk 
bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid.
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Individuele 
leermobiliteit in 
beroepsonderwijs 
en -opleiding 
met charter
KA116
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VTI Discovers Innovation in Europe (2019-2020)
Vrij Technisch Instituut, Waregem
2019-1-BE02-KA116-059976
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Zweden, Nederland

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

PROJECT
Ons nieuwe stageproject is specifiek bedoeld voor de zesdejaars 
TSO Auto- en Houttechnieken. We willen de leerlingen de uitdaging 
aanbieden hun stage in het buitenland te lopen, in innovatieve 
bedrijven die mee zijn aan de top van de technologische 
ontwikkeling en een grote ervaring hebben met de integratie van 
onderwijs in het bedrijfsleven. We willen hen ook laten kennis maken 
met het TSO van het gastland en het vergelijken met het onze.

Het opzet is een buitenlandse stage voor zes leerlingen per 
richting. Autotechnieken gaat naar Zweden en Houttechnieken 
naar Nederland. Indien mogelijk sturen we de leerlingen per twee 
naar een stageplaats. Met iedere groep van zes leerlingen is er 
een begeleidende leerkracht mee. Zij zijn altijd bereikbaar, zijn ‘na 
de werkuren’ beschikbaar voor de stagiairs en kunnen hen in alle 
opzichten coachen.

Via onze partnerschool in Göteborg krijgen onze leerlingen 
Auto technieken interessante stageplaatsen binnen de 
productie terreinen van Volvo en zijn nevenbedrijven. Ook de 
leerlingen Houttechnieken krijgen boeiende stageplaatsen: van 
interieurbetimmering voor motorjachten tot design meubelmakers.

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

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

Het doel is met het Erasmus+ programma steeds vaker 
buitenlandse stages te kunnen inrichten voor alle klassen van 
het zesde jaar TSO technieken.

Een extra meerwaarde is dat we door jaar na jaar stageprojecten 
te organiseren een zekere deskundigheid opbouwen die we via 
projecten verder kunnen verspreiden.

“ Door jaar na jaar stageprojecten te organiseren 
bouwen we een zekere deskundigheid op die we 
via projecten verder kunnen verspreiden.
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VTI2 Discovers Innovation in Europe (2019-2020)
Vrij Technisch Instituut 2, Waregem
2019-1-BE02-KA116-059978
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Duitsland, Italië, Oostenrijk

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

PROJECT
Dit nieuwe stageproject is specifiek bedoeld voor de 
zesdejaars TSO Elektrische Installatietechnieken, Elektronische 
Installatietechnieken en Mechanische Vormgevingstechnieken.

We willen de leerlingen hun stage in het buitenland laten 
lopen, in innoverende bedrijven die mee zijn aan de top van de 
technologische ontwikkeling en een grote ervaring hebben met 
de integratie van onderwijs in het bedrijfsleven. We willen ze ook 
kennis laten maken met het TSO van het gastland en het laten 
vergelijken met het onze.

Het opzet is een buitenlandse stage van telkens zes leerlingen 
per richting. De richting Elektronische Installatietechnieken 
gaat naar Duitsland, Elektrische Installatietechnieken naar 
Italië en Mechanische Vormgevingstechnieken naar Oostenrijk. 
Indien mogelijk sturen we de leerlingen telkens per twee naar 
een stageplaats.

Met iedere groep van zes leerlingen is er steeds een begeleidende 
leerkracht mee. Die is altijd bereikbaar, ‘na de werkuren’ beschikbaar 
voor de stagiairs en kan hen in allerlei opzichten coachen.

In Duitsland krijgen onze leerlingen de kans om op verschillende 
stageplaatsen elektronische installaties te realiseren, fouten op 
te sporen… In Italië krijgen de leerlingen dezelfde opdrachten met 
elektronische installaties en in Oostenrijk zullen de leerlingen CNC 
draaien, frezen, boren, programma’s schrijven en testen, enz.

Ter voorbereiding zijn er een VTI-partnerscholendag, een infoavond 
voor ouders en leerlingen, extra taallessen Duits of Italiaans, een 
pedagogische vormingsdag met verschillende werksessies en 
online voorbereiding.

De leerlingen krijgen op het einde van het schooljaar hun Europass 
Mobiliteit certificaat, dat hen later meer kansen geeft op de 
Europese arbeidsmarkt.

Het doel is met het Erasmus+ programma steeds verder buitenlandse 
stages te kunnen inrichten voor alles klassen van het 6e jaar 
TSO technieken.

Een extra meerwaarde is dat als we elk jaar stageprojecten 
organiseren, we een zekere deskundigheid opbouwen die kan 
verspreid worden naar andere scholen in binnen- en buitenland.

“ We willen de leerlingen hun stage in het 
buitenland laten lopen, in innoverende bedrijven 
die mee zijn aan de top van de technologische 
ontwikkeling.
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Sterren van Europa
Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen
2019-1-BE02-KA116-060015
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Malta, Spanje, Nederland

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

PROJECT
De stageperiode in Malta is voor de leerlingen van 7 Specialiteit 
Restaurant altijd al positief verlopen. De restaurants kennen onze 
school en zijn steeds beter voorbereid om onze studenten te 
coachen. De keuken in Malta verschilt sterk van de onze. Het kent 
een enorme diversiteit en voorliefde voor verse producten, gebruikt 
specifieke kooktoestellen die in België niet gebruikt worden en de 
cultuur in de keuken is anders.

De voorbereidingen lopen over een heel schooljaar en worden 
geïmplementeerd in verschillende vakken. De leerlingen 
schrijven een motivatie- en sollicitatiebrief, worden voorbereid 
op hun sollicitatiegesprek en leren over de geschiedenis en 
cultuur van het stageland. We geven taallessen en organiseren 
voorbereidingsdagen om als groep beter naar elkaar toe te groeien 
en de zelfredzaamheid te vergroten.

Tijdens de stage zijn er culturele uitstappen en de leerlingen 
moeten zelf hun boekhouding bijhouden. Wekelijks bespreken we 
het budget om hen bewuster te maken van hun uitgaven.

Na de stageperiode zijn er reflectiedagen en geven de leerlingen 
presentaties aan de lagere jaren, directie, leerkrachten, ouders en 
andere geïnteresseerden. Het project wordt grondig geëvalueerd.

We bieden onze studenten HBO5 Verpleging ook een 
buitenlandse stage aan. Zes studenten psychiatrie begeleiden en 
ondersteunen kinderen met ASS, gerelateerde aandoeningen en 
gedragsproblemen. Ze volgen therapieën mee en krijgen zo inzicht 
in de therapeutische visie.

Zes studenten Algemene Verpleegkunde lopen stage in woonzorg-
centra en ziekenhuizen. Ze handelen systematisch vanuit een visie op 
zorg, verzamelen gegevens, rapporteren en stellen verpleegkundige 
diagnoses. Zo verwerven ze competenties als verantwoordelijkheid, 
creativiteit, zelfstandigheid, communicatie en samenwerking.

De stage heeft een positieve invloed op de professionele en 
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en vergroot hun kansen 
op de arbeidsmarkt.

Voor twee leerkrachten voorzien we een jobshadowing naar Nederland. 
Er is concrete nood aan expertise in verband met onze nieuwe 
studierichting ‘Hospitality’. Voor drie leerkrachten Verpleegkunde 
organiseren we een jobshadowing in Malta. Zo verruimen ze hun 
vakkennis en vaardigheden en kunnen ze een vergelijkende studie 
maken tussen de verpleegkunde in België en in Malta.

“ We geven taallessen en organiseren 
voorbereidingsdagen om als groep beter naar 
elkaar toe te groeien en de zelfredzaamheid 
te vergroten.
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Science and Technology in Italy-Perugia
vzw Katholiek Secundair Onderwijs, Oudenaarde
2019-1-BE02-KA116-060040
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Italië

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

PROJECT
‘STIP’ is een twee weken durend project met als ontvangende 
organisatie de afdeling Applied Biology, Section of Applied 
Botany, Department of Civil and Environmental Engineering 
van de Universiteit van Perugia in Italië. De thema’s waar we 
rond werken zijn voedselproductie en -veiligheid, gezondheid en 
welbevinden als basis voor behoud van cultureel patrimonium. 
De stage is er voor de volledige klassen 6 Biotechnische 
Wetenschappen en 6 Techniek-Wetenschappen.

Onze school voert zelf de volgende zaken uit: bespreking en 
opstellen van het tijdschema van de stage, organisatie van de 
voorbereiding, het transport en verblijf, het verzorgen van de 
logistieke ondersteuning en begeleiding, follow-up, evaluatie en 
disseminatie na de stage, organisatie van culturele uitstappen, 
het uitreiken van het Europass Mobiliteit certificaat en de 
realisatie van ongeveer 45 vakoverschrijdende eindtermen.

De ontvangende partner organiseert de praktijk en stage-
werkzaamheden. Zo zullen de leerlingen per stageplaats een 
aantal andere klemtonen leggen. In het Centro Appenninico is 
er bijvoorbeeld de studie van gewassen in relatie tot reliëf en de 
studie van klimaatwijziging. Op het bedrijf Fanini zien de leerlingen 
de combinatie van moderne wijnbouw met een grote kennis van 
de bodem en het klimaat. De leerlingen doen er praktijkervaring op, 
naast ervaring in het hoevetoerisme en praktische werkervaring 
in de archeologische landbouw. In het Department of Civil and 
Environmental Engineering aan de Universiteit van Perugia hebben 
de leerlingen praktijk in laboratoria, microscopisch onderzoek, enz.

De leraars begeleiden de leerlingen tijdens hun stagepraktijk en 
het maken van hun stageverslagen en evalueren de stage samen 
met de ontvangende partner. De begeleiders organiseren ook het 
transport naar de stageplaatsen en andere excursies. Het is dus 
noodzakelijk constant voldoende begeleiders ter plaatse te hebben.

“ De thema’s waar we rond werken zijn 
voedselproductie en -veiligheid, gezondheid en 
welbevinden als basis voor behoud van cultureel 
patrimonium.
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SUI Abroad - Join us in learning!
Sint-Ursula-instituut, Lier
2019-1-BE02-KA116-060041
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
N.v.t.

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje

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

PROJECT
Grenzen worden sneller verlegd door het bekende los te laten en 
talenten te ontwikkelen in een buitenlands project. In een ander 
land kunnen onze leerlingen niet anders dan hun meertaligheid 
inzetten; in een vreemde omgeving zullen ze ondernemend 
moeten zijn. Dit alles maakt hen sterker in hun latere studies of 
beroepsleven. Internationalisering voor al onze leerlingen is een 
uitdaging waar we graag een voortrekkersrol in willen spelen.

We willen de vernieuwing van het secundair onderwijs mee 
onderschrijven en blijven inzetten op internationalisering. We 
focussen op de talenten van de leerlingen en maken hen op die 
manier sterker in leren ondernemen. In onze school kan elke leerling 
die zich aangetrokken voelt tot dit project meedoen.

We bieden 28 leerlingen uit onze eindjaren de kans drie weken 
stage te lopen in een Frans, Brits of Spaans bedrijf. Ze organiseren 
zelf hun werk en vrije tijd. Onze school wil vooral de aandacht 
vestigen op het aanleren van diverse competenties nodig in een 
steeds flexibelere arbeidsmarkt.

Naast de vakkennis zijn er ook een heel aantal vaardigheden 
en attitudes die we sterk aan bod laten komen: zelfstandigheid, 
communicatievaardigheden, samenwerking, probleemoplossend 
denken, Europees burgerschap, enz.

Een kernteam stuurt binnen onze organisatie de verschillende 
Erasmus+ projecten aan. Het ganse team zoekt voortdurend 
nieuwe opportuniteiten en doet aan kwaliteitsbewaking door te 
evalueren en bij te sturen.

Het project wordt op een internationale avond door het Erasmus+ 
kernteam voorgesteld. Leerlingen mogen vrij kiezen of ze meegaan. 
Ze volgen dan een volledig traject om hen klaar te stomen voor de 
stageperiode. Ze komen maandelijks samen, worden voorbereid in 
de taal en cultuur, doen een sollicitatiegesprek, teambuilding, enz.

Deze stage geeft de leerlingen een enorme boost qua zelfvertrouwen 
en motivatie en opent vele deuren op het vlak van hogere studies 
en beroepsleven. De resultaten maken we meetbaar door alle 
deelnemers online en mondeling te bevragen. Die resultaten 
gebruiken we om andere leerlingen te inspireren. Ook naar de 
scholengemeenschap en andere organisaties maken we onze 
resultaten en ervaringen bekend.

“ Internationalisering voor al onze leerlingen is 
een uitdaging waar we graag een voortrekkersrol 
in willen spelen.
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Europeanen verbonden in sport
Provinciaal Instituut Secundair Onderwijs, Tienen
2019-1-BE02-KA116-060053
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Finland

CONTACTGEGEVENS
Alexianenweg 2
3300 Tienen
016/81 45 11
www.piso.be
Nicole Vanvinckenroye

“ De leerlingen zullen zich bekwamen in het 
aanpassen of op maat geven van sporten aan 
personen met een beperking.

PROJECT
Pajulahti is een olympisch opleidings- en trainingscentrum met 
verblijfsmogelijkheden. Het heeft een sterk internationaal karakter 
en biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan talrijke vragen 
op internationaal niveau. De mogelijkheden die het instituut biedt, 
zijn velerlei: van de sportinfrastructuur tot individuele sporttrainers. 
De technische faciliteiten zijn quasi onbeperkt. Er zijn voor elke 
discipline gespecialiseerde trainers aanwezig.

De sportstage kadert binnen het curriculum van de opleiding 
Lichamelijke Opvoeding en Sport. Hier zal de focus liggen op de 
typische wintersporten.

Wij willen vier accenten leggen. Als eerste zullen de leerlingen 
de trainers ter plaatse assisteren tijdens het uitvoeren van de 
trainingen. Zij zullen zich ook bekwamen in het aanpassen of op 
maat geven van sporten aan personen met een beperking. Ze 
krijgen ook de kans om sporten te beoefenen die in België niet 
mogelijk zijn: bobsleeën, biatlon, schansspringen… Als laatste is 
deze stage een mooie voorbereiding voor de uitbouw van een 
mogelijke latere opleiding als bewakingsagent, politieman… 

Wij willen de deelnemers ook de kans bieden om binnen hun 
eigen sport hun vaardigheden aan te scherpen onder leiding 
van gediplomeerde trainers om op die manier mogelijk nieuwe 
technieken te leren. Door het implementeren van een cultureel 
programma willen wij de interesse voor cultuur aanzwengelen en 
willen wij de deelnemers laten kennismaken met de gebruiken en 
gewoontes van het gastland.
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SiVi goes Erasmus+
Technisch Instituut Sint-Vincentius, Torhout
2019-1-BE02-KA116-060057
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Spanje

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

PROJECT
Onze school heeft al een aantal jaren een sterke, uitgeschreven 
internationaliseringsvisie die in de schoolwerking is ingebed. 
Sinds dit jaar hebben we een actieplan om de huidige 
internationaliseringsactiviteiten verder te ontwikkelen: aan de 
directie vragen we om uren te voorzien voor de opvolging van 
het project, de werkgroep internationalisering wordt uitgebreid, er 
wordt een duidelijke taakverdeling over de opvolging uitgewerkt, 
we willen een virtuele samenwerking via eTwinning tussen 
leerlingen in de 2e en 3e graad introduceren en we werken een 
communicatieplan uit. 

Onze doelstelling is om alle personeelsleden te doordringen met 
de internationaliseringsgedachte. We wisselen onze ervaringen uit 
met het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut Torhout en ook met de 
school Sint-Ursula hebben we contact.

We plannen de volgende mobiliteiten. 6 Office en 7 BUS volgen 
twee weken stage in Spanje. Ze voeren er administratieve taken 
uit. 6 Retail en 7 REMA werken in Spanje twee weken in een winkel. 
Twee leerkrachten begeleiden de leerlingen ter plaatse. 5 en 
6 Logistiek Duaal en 7 Logistics kunnen in Denemarken aan hun 
eerste mobiliteit deelnemen, met permanente begeleiding. 

De leerlingen die minstens al één mobiliteit binnen de opleiding 
logistiek deden, krijgen de kans om een stage zonder begeleiding 
te verwezenlijken. Deze kans wordt enkel aan de meerderjarige 
leerlingen geboden. Deze gaat door in het gastland waar 
ze voorheen al stage liepen of in een ander land waar al 
vergevorderde contacten mee gelegd werden.

“ De leerlingen die minstens al één mobiliteit 
binnen de opleiding logistiek deden, krijgen 
de kans om een stage zonder begeleiding 
te verwezenlijken.
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Ecvet, integration, apprenticeships and Europass Mobility in Tourism
Provinciaal Instituut PIVA, Antwerpen
2019-1-BE02-KA116-060060
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), IJsland

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

PROJECT
De leerlingen van het 6e jaar Toerisme lopen vier weken stage in 
IJsland. Ze gaan met de hele klas en worden de hele periode door 
een leerkracht begeleid. Het is een leerervaring die verloopt in 
samenwerking met Ninukot in IJsland en vindt plaats in een bedrijf 
binnen de toeristische sector.

Voor PIVA passen deze stages binnen het algemeen masterplan van 
de school. Om dit te realiseren, werden er reeds concrete afspraken 
gemaakt. PIVA heeft in de afdeling Toerisme reeds ervaringen 
opgedaan met stages in IJsland en beschikt sinds 2007 over 
personeelsleden die internationale projecten opvolgen en begeleiden.

De stage maakt deel uit van de opleiding. Om de leerlingen 
grondig voor te bereiden worden de volgende speciale maatregelen 
getroffen: informatiesessies, een extra lesuur stage per week, 
gastlessen, taalondersteuning en bijstand door leerkrachten 
ter plaatse.

De deelnemers zullen door de stage een aantal vooroordelen 
kunnen wegwerken tegenover de cultuur, economie en het 
toeristisch aanbod in Noord-Europa. Ze werken tijdens de 
voorbereiding en de stage actief aan hun vreemde talen. Engels 
zal intensief gebruikt worden. De kwaliteit van het project wordt 
gemeten aan de hand van evaluaties en digitale verslagen 
van deelnemers en leraren. Alle deelnemers ontvangen een 
stagecertificaat en een Europass Mobility certificaat.

“ Alle deelnemers ontvangen een 
stagecertificaat en een Europass Mobility 
certificaat.
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Kijken door een andere bril
Don Bosco-instituut ASO/TSO/BSO, Groot-Bijgaarden
2019-1-BE02-KA116-060064
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Nederland, Italië, Roemenië

CONTACTGEGEVENS
Brusselstraat 283
1702 Groot-Bijgaarden
02/466 55 79
www.donboscogb.be
Bert Vermaanen

PROJECT
We willen met deze aanvraag een voortzetting van onze lopende 
stages en een uitbreiding naar het personeel. De stage in Nederland 
voor de richting Verzorging blijft behouden en wordt stilaan 
uitgebreid met nieuwe stageplaatsen in de gehandicaptensector. 
Hier zijn leerkrachten als begeleider noodzakelijk.

De stage in Italië voor de richting Kantoor wordt na een eerste 
kennismaking in 2019 vervolgd. Deze leerlingen zijn minderjarig en 
vragen constante begeleiding van leerkrachten. Ook nieuw is de 
stage voor de leerlingen uit Informaticabeheer en Boekhouden-
Informatica. De stage in Roemenië voor de richting Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg en Verzorging wordt vervolgd en wordt 
uitgebreid met stage in weeshuizen.

Voor het personeel is er de stage voor stagebegeleiders verzorging 
in Curaçao. Deze is nieuw en dient om nieuwe initiatieven te 
ontdekken en te ervaren.

De stage voor de stagementoren kinderzorg in Nederland is een 
voortzetting op de stage voor stagementoren ouderenzorg. Na het 
succes willen we deze graag verderzetten.

“ De stage in Roemenië voor de richting 
Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Verzorging 
wordt uitgebreid met stage in weeshuizen.
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THHI verlegt zijn grenzen: leren en werken in IJsland, 
Finland en het Verenigd Koninkrijk
Technisch Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo
2019-1-BE02-KA116-060078
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Finland, IJsland, Verenigd Koninkrijk

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

PROJECT
Sinds enkele jaren zetten we als school sterk in op 
internationalisering. Deze aanvraag behandelt drie nieuwe 
partnerschappen en een verlenging.

We willen opnieuw met zeven leerlingen van Industriële 
Wetenschappen op stage naar Tableau Software in Londen. Als 
school vinden we het erg belangrijk dat onze leerlingen ervaring 
opdoen op de werkvloer, ook als ze eerst verder studeren. We zijn 
een van de weinige scholen in Vlaanderen waar leerlingen uit deze 
STEM-richting een stage lopen. In Londen krijgen ze twee dagen 
opleiding, nadien moeten ze met hun data aan de slag en het 
resultaat presenteren.

“ In Londen krijgen onze leerlingen twee dagen 
opleiding; nadien moeten ze met hun data aan 
de slag en het resultaat presenteren.

Voor de leerlingen Printmedia zijn we op zoek gegaan naar een 
nieuwe partner: die vonden we in IJsland. Drie leerlingen voeren 
samen met de leerlingen ter plaatse twee weken lang een project 
uit. Hierbij doorlopen ze samen een proces van brainstormen, 
schetsen, prepress, drukken en afwerking. Ze leren met andere 
opmaakprogramma’s en machines werken, stellen zich open voor 
andere culturen en leren samenwerken.

We organiseren een selectie, gebaseerd op de motivatie van de 
leerling. Daarnaast is er een presentatie, al dan niet aangevuld met 
een werkstuk. Als voorbereiding krijgen de leerlingen taallessen, 
teambuilding, kooklessen… De avonturen zijn te volgen op Facebook 
en er verschijnen regelmatig artikels in de regionale pers. We voorzien 
ook een prominente plaats voor de projecten op onze opendeurdag.

Hiernaast willen we inzetten op de professionalisering van ons 
personeel. We vonden een partnerschool in Finland die gelijkaardige 
studierichtingen aanbiedt en al heel wat expertise heeft in het 
systeem van duaal leren en het zelfsturend leren van leerlingen. 
Daarnaast werken zij in verschillende groepen en niveaus, werken 
leerkrachten nauw samen en zijn ze organisatorisch zeer sterk. 
Zes collega’s zullen hier een jobshadowing doen.

Een derde nieuwe partnerschool is Nonmouth Comprehensive 
School in het Verenigd Koninkrijk (Wales). Onze pedagogisch 
directeur was bij een eerder bezoek enorm gefascineerd 
door hun werking, cultuur en aanbod. Ze zetten sterk in op 
de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Zes van onze 
leerkrachten en coördinatoren zullen er via jobshadowing 
bijleren op vlak van schoolcultuur, veranderingsprocessen 
en management, schoolorganisatie, inclusie, feedback en 
evaluatie in het leerproces.
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Leren over grenzen heen
DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs, Aalst
2019-1-BE02-KA116-060080
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Malta, Frankrijk

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

PROJECT
Gezien de goede ervaringen en de jarenlange traditie focust 
het nieuwe project zich opnieuw op deze doelgroepen: uit 
het TSO 6 Office & Communicatie, en 7 SENSE Esthetische 
Lichaamsverzorging en uit het BSO het 7e jaar Haarstylist en de 
nieuwe groep 7e jaar Kapper-Stylist Duaal.

We willen graag de volledige groep meenemen naar Malta om daar 
te werken in administraties, kapsalons en beautysalons.

Paragon Europe is de partner die ons helpt bij het vinden van 
gastgezinnen en stageplaatsen. Het cultureel programma 
verzorgen we zelf. Er zal begeleiding zijn van leerkrachten ter 
plaatse om leerlingen te ondersteunen en het culturele programma 
te begeleiden.

We sturen ook opnieuw twee leerkrachten naar het Institut Notre 
Dame in Evreux in Frankrijk om een jobshadowing te doen.

“ Er zal begeleiding zijn van leerkrachten ter 
plaatse om leerlingen te ondersteunen en het 
culturele programma te begeleiden.
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Experience for all who dare
Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs, Stabroek
2019-1-BE02-KA116-060090
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Estland, Hongarije, Duitsland, Spanje, IJsland

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

PROJECT
We voorzien veertien leerlingen van het 6e jaar BSO/TSO 
Landbouw van stageplaatsen. De landbouwsector evolueert 
snel, waardoor het aanleren van nieuwe technieken zeer 
belangrijk is.

Vier leerlingen lopen stage in IJsland op bedrijven met 
extensieve schapenteelt. Dit is ook bij ons in opmars door 
bijvoorbeeld begrazing van wegbermen en natuurreservaten. 
Daarnaast vertrekken tien leerlingen naar de streek rond 
Gera in Duitsland, om er op verschillende soorten landbouw-
bedrijven stage te lopen. Deze zijn vooral actief in de melk- 
en vleesveehouderij.

“ In de klas zit een leerling met progeria. Om 
ervoor te zorgen dat er adequaat gereageerd 
kan worden in noodsituaties nemen we een 
extra begeleider mee.

Voor onze leerlingen van het zesde jaar BSO Groenvoorziening 
voorzien we een stage in Spanje. In de klas zit een leerling met 
progeria, wie kiezen voor deze stage een warm klimaat zodat hij 
minder beperkingen in zijn bewegingen ondervindt omwille van 
reuma. Om ervoor te zorgen dat er adequaat gereageerd kan worden 
in noodsituaties, nemen we een extra begeleider mee en besteden 
we bijzondere aandacht aan medische opvolging. Dit is een heel 
hechte klasgroep: deze leerling wordt figuurlijk en soms letterlijk 
op handen gedragen. Hierdoor waren zowat alle leerlingen meteen 
bereid samen dit avontuur aan te gaan. Ze trekken naar de streek 
rond Altea, gekend voor de nisperoteelt. Ze lopen stage bij een 
coöperatieve, waar ze het volledige traject van teelt tot verwerking 
meemaken. De stage is een verplicht onderdeel van het curriculum, 
wordt beoordeeld door een stagebegeleider en verwerkt in de GIP.

We doen ook een staff training. RepZOOtiv in Hongarije is bereid 
stagiairs dierenverzorging te ontvangen. Ze richten zich op 
educatie en opleiding van dierenverzorging met specialisatie in 
kleine zoogdieren, huisdieren, terrariumdieren en (roof)vogels. Om 
de leerlingen hier goed op voor te bereiden lopen twee leerkrachten 
er eerst een week stage.

Ten slotte zijn er ook training assignments abroad.  
In een vorig project werkten we reeds samen 
met Martti Vesingi van VMV Metsahooldus. 
Toen is reeds gebleken dat hij een duidelijke 
visie en werkwijze heeft in verband met 
duurzaam bos- en natuurbeheer en dat hij 
die op een aangename manier weet over te 
brengen. Daarom nodigen wij hem als expert 
uit om onze leerlingen te onderrichten in het 
veilig gebruik van de kettingzaag voor het 
vellen van grote bomen.
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New experiences
Margareta-Maria-Instituut TSO-BSO, Kortemark
2019-1-BE02-KA116-060119
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Zweden

CONTACTGEGEVENS
Handzamestraat 18
8610 Kortemark
051/56 77 33
www.mmikortemark.be
Nadine Vandenbulcke

PROJECT
We doen opnieuw een aanvraag voor verschillende stages. Zeven 
studenten uit het 6e jaar Moderealisatie en Verkoop en het 7e jaar 
Modespecialisatie en Trendstudie gaan op stage in Nederland. 
Deze wordt nauwgezet voorbereid, begeleid en opgevolgd door 
drie stageleraren. Die bieden ondersteuning op de stageplaats, 
maar ook ’s avonds bij de reflectie en bij de uitwerking van 
de stageopdrachten. Deze houden drie luiken in: gegevens en 
documentatie verzamelen, artikelenkennis en etalage. De stage 
draagt bij tot de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de 
studenten en verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt.

Voor de richting Verzorging verdiepen we ons in het Tubbemodel: 
een Zweeds organisatiemodel waar inspraak van ouderen centraal 
staat. In een eerste fase was er al een studiebezoek aan het 
WZC ‘de open kring’ te Ardooie, waar men deze visie al integreert. 
Daarna houden we een studiebezoek met elf leraren aan het WZC 
Tubberödshus in Zweden. We laten ons er onderdompelen in de 
visie en beleven mee de concrete dagelijkse uitwerking. 

In de slotfase is er de combinatie van stage voor studenten 
met studiebezoek voor stageleraren en -mentoren. Zo willen 
we de vernieuwing integreren in de opleiding en een nauwere 
samenwerking met het werkveld bekomen.

Er zijn ook een aantal internationale cursussen voor leraren rond 
thema’s waar in onze school nood is aan nieuwe input. Ten eerste 
leren en evalueren: we willen de bestaande werkgroep verder 
informeren en ervaringen delen. Daarnaast is er het thema inclusief 
onderwijs. Nieuwe ideeën, invalshoeken en methodieken voor onze 
leerlingen met extra zorgnoden zijn welkom. Er is ook nood aan 
vorming rond diversiteit. Een internationale cursus rond storytelling 
helpt om iedere leerling met zijn eigen achtergrond te betrekken en 
hun ‘story’ te valoriseren, zeker in onze OKAN-klas. Tenslotte is er 
het persoonlijk leren. Twee leraren leren het Finse onderwijssysteem 
kennen: individuele leerpaden, flipped learning en formatieve 
evaluatie- en beoordelingsinstrumenten.

Deze acties kaderen in ons strategisch plan: het aantal leerlingen 
met een internationale ervaring uitbreiden en de leraren verder 
professionaliseren. De ervaring blijft niet hangen bij de betrokken 
studenten, leraren en mentoren, maar wordt verspreid over de 
verschillende vakwerkgroepen op de school en stageplaatsen.

“ Twee leraren leren het Fins onderwijssysteem 
kennen: individuele leerpaden, flipped learning 
en formatieve evaluatie- en beoordelings-
instrumenten.
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Internationale stages 6 tso
Sport- en Handelsschool, Turnhout
2019-1-BE02-KA116-060127
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
N.v.t.

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Parklaan 52
2300 Turnhout
014/43 80 00
www.sportenhandelsschool.be
Linda Verheyen

PROJECT
Een doorgedreven internationalisering is een van de pijlers van 
onze kwaliteitszorg en sluit naadloos aan bij onze schoolvisie. 
Via internationaliseringswerk bieden we alle leerlingen de 
kans om binnen een internationale context de voornaamste 
sleutelcompetenties te ontwikkelen. De attitudes zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid staan centraal.

Met deze focus in het achterhoofd willen we volgend schooljaar 
31 leerlingen uit 6TSO een buitenlandse werkervaring aanbieden. 
Gedurende drie weken lopen zij in Sevilla een hotelstage of in 
Londen een bedrijfsstage. De leerlingen komen uit de richtingen 
Toerisme, Organisatie en Communicatie, IT en Netwerken, 
Accountancy en IT, Marketing en Ondernemen en LO en Sport.

Voor beide groepen werken we met een partnerorganisatie: Euromind 
voor Sevilla en ADC Collega voor Londen. In samenspraak met ons 
selecteert die organisatie kwaliteitsvolle stageplaatsen op maat van 
onze leerlingen en richt ze taallessen in.

Met beide projecten willen we diverse doelstellingen realiseren. In 
de eerste plaats die in functie van onze leerlingen: hen de kans 
geven om zich als individu verder te ontplooien, hun speciale en 
communicatieve vaardigheden aanscherpen, hun zelfvertrouwen 
en zelfbeeld verbeteren, hun blik op de wereld verruimen, enz. 
Daarnaast willen we ook zelf de vruchten van deze projecten 
plukken, bijvoorbeeld door in het buitenland te kijken hoe stages 
worden georganiseerd.

Bij de stage in Sevilla zijn alle leerlingen van de klas per definitie 
geselecteerd, het betreft een verplicht engagement. Voor de 
Londen-stage kunnen we zestien leerlingen in het team opnemen. 
Na een infoavond voor alle geïnteresseerden, dienen de kandidaten 
een motivatiebrief in en houden ze een persoonlijke voorstelling in 
het Engels.

De eigenlijke stage in het buitenland bestaat voor beide projecten 
uit twee delen. Enerzijds is er de hotel- of bedrijfsstage zelf, 
anderzijds zijn er de taallessen en het ‘proeven’ van de stad. In 
Sevilla verblijven de leerlingen in een jeugdherberg, in Londen in 
een gastgezin.

“ Daarnaast willen we ook zelf de vruchten 
van deze projecten plukken, bijvoorbeeld door 
in het buitenland te kijken hoe stages worden 
georganiseerd.
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Work It!
Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee, Geel
2019-1-BE02-KA116-060128
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Zweden, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Polen, 
Italië, Portugal, IJsland, Kroatië, Tsjechië, Malta, Spanje, Frankrijk

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

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

Op vlak van leerlingenmobiliteiten organiseren we stages in het 
buitenland. De leerlingen werken in een omgeving waar ze de 
gekende technieken kunnen toepassen in een nieuwe situatie, met 
ondersteuning. Ze leven en wonen in een ander Europees land en 
staan dus open voor het dagdagelijks bestaan daar. Ze hebben 
toegang tot allerhande informatiebronnen in het gastland om 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

“ Er is het pedagogische concept ‘LED-leren’ 
dat in de internationale stages ingebed is: 
levensecht, eigentijds en duurzaam leren.

Door ook als leerkracht in contact te komen met andere Europese 
scholen en bedrijven (via staff trainings) ontstaat er een wederzijdse 
overheveling van ideeën, praktijken, vakspecifieke technieken, 
lesmethodes… Kortom: een uitwisseling van ‘best practices’, met als 
belangrijkste resultaat meer competenties in het eigen vakgebied, 
dankzij de zorgvuldig uitgekozen stageplaatsen en -mentoren, 
betere sociale vaardigheden door het samenleven in een andere 
cultuur en verrijking op cultureel en sociaal vlak door deelname 
aan het sociale en culturele leven.

Bovendien is er het pedagogische concept ‘LED-leren’ dat in 
de internationale stages ingebed is: levensecht, eigentijds en 
duurzaam leren.

Ten slotte bepaalt het directieteam jaarlijks beleidsprioriteiten. In het 
kader daarvan kan beslist worden op zoek te gaan naar expertise in 
het buitenland die in België niet in die mate te vinden is.

Concreet werken we verder aan een uitbreiding van het 
aantal departementen en studierichtingen dat toegang 
krijgt tot buitenlandse stages, een verdere verhoging van 
het aantal mobiliteiten samengaand met een uitbreiding 
van ons kwalitatief hoogstaand stagenetwerk en een 
verdere toegankelijkheid en democratisering voor alle 
gemotiveerde potentiele deelnemers.
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Proeven van de Franse en Ierse gastvrijheid
GO! technisch atheneum Campus Wemmel
2019-1-BE02-KA116-060159
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Ierland, Nederland

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

PROJECT
Dit project stelt leerlingen in staat internationale ervaring op te 
doen en zo de verworven informatie, kennis en methodiek te delen 
met andere deelnemers en culturen. Ze krijgen een unieke kans om 
zichzelf te bewijzen.

Leerlingen van het zesde jaar TSO Hotel/Toerisme liepen vorig 
schooljaar al stage in hotels. Zij kunnen zich in het Nederlands, 
Engels, Frans en Duits uitdrukken. Voor de leerlingen in initiële 
opleiding met een HSBO-diploma en een polyvalente vorming 
keuken/zaal is het de bedoeling dat ze zelfstandig hun 
beroepsactiviteiten leren uitvoeren in een andere taal dan de 
moedertaal, dit met het oog op het verwerven van flexibele en 
persoonlijke vaardigheden in een Europese context.

“ De stages bevorderen de samenwerking 
tussen de school en ondernemingen.

De stage is een belangrijke component in de aansluiting onderwijs 
– arbeidsmarkt. De leerlingen kunnen zich een beeld vormen van 
het latere beroepsleven en versterken hun sociale en persoonlijke 
vaardigheden. Voor veel leerlingen hebben de stages een 
stimulerende invloed op het leerproces.

Deze stages versterken de praktijkgerichtheid van de opleiding 
en zijn een uitstekend hulpmiddel voor de beroepsoriëntering 
van de leerlingen. We stellen een verhoogde motivatie vast en de 
leerlingen verwerven een hogere zelfstandigheid en meer inzicht 
in de eigen capaciteiten. De stages bevorderen daarnaast ook de 
samenwerking tussen de school en ondernemingen.

De leerlingen van BSO Specialiteitenrestaurant doen stage in 
restaurants in en rond Marseille, de afdeling TSO Hotel loopt stage 
in en rond Waterford en de leerlingen TSO Toerisme werken op 
campings in het zuiden van Frankrijk. De begeleidende leerkrachten 
observeren, nemen deel, evalueren het werkplekleren en de stage 
en coachen waar nodig.

De leerkrachten starten het project op via jobshadowing in de 
partnerscholen om de kwaliteit van het onderwijs en werkplekleren 
te evalueren. Ze stellen een werkplan en evaluatiemethode op. 
Tijdens een infoavond worden de ouders en leerlingen uitvoerig op de 
hoogte gebracht van de werkwijze en verwachtingen van het project.

De stage wordt geëvalueerd door de begeleiders, leerkrachten van de 
partnerscholen en de mentor van de stageplaats. De leerlingen vullen 
een zelfevaluatie in. De stageplaatsen voorzien een stagecertificaat 
en de school zorgt voor een Europass Mobility certificaat.
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Vleugels III
Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut, Roeselare
2019-1-BE02-KA116-060182
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Denemarken, 
Noorwegen, Finland, Zweden, Estland, Hongarije

CONTACTGEGEVENS
Zuidstraat 27
8800 Roeselare
051 26 47 26
www.vabi.be
Pieter-Jan Vanhoutte

PROJECT
‘Vleugels III’ is een voortvloeisel uit verschillende KA1 en KA2 
projecten uit het verleden. De projectnaam heeft een link met 
de meeste studierichtingen en verwijst uiteraard ook naar de 
internationale uitdaging.

Deze aanvraag bestaat uit 150 leerlingmobiliteiten en acht 
begeleidende leerkrachten. We geven de kans aan alle laatstejaars 
om op buitenlandse stage te gaan. De hoofdmoot blijft uit de 
richting Landbouw komen, waarbij alle laatstejaars uitgestuurd 
worden. Bij Dierenzorg, Tuinbouw en Biotechniek gebeurt een 
selectie op basis van attitude, motivatie, talenkennis Engels, enz. 
We houden hierbij ook rekening met kansarme leerlingen.

“ We zetten voor het eerst in op afgestudeerden. 
Een paar leerlingen zullen volgend jaar stage lopen 
in Nederlandse top-melkveebedrijven.

34 leerlingen Landbouw volgen twee weken stage in Frankrijk 
of Nederland. Ze worden tewerkgesteld in een gespecialiseerd 
of gemengd landbouwbedrijf. Het familiaal karakter van de 
bedrijven vinden we heel belangrijk. Zo verblijven de leerlingen 
meestal in een gastgezin en ervaren ze andere sociale en 
culturele gewoontes. Het weekend voor de stage bezoeken de 
leerlingen samen met de begeleidende leerkracht de streek en 
er wordt een weekendprogramma met culturele en agrarische 
bezoeken uitgewerkt.

Daarnaast zullen nog een twaalftal leerlingen Dierenzorg twee 
weken stage lopen in een dierenzorgbedrijf. 32 leerlingen Tuinbouw 
zullen ook voor twee weken op bosbouwstage gaan naar Estland. 
Ze verblijven op de school en voeren praktische handelingen 
bosbouw en tuinaanleg uit. Tijdens deze stage begeleiden vier 
leerkrachten de leerlingen permanent en bezoeken ze diverse 
steden en parken.

Ook gaan 60 leerlingen Landbouw en Dierenzorg/Biotechniek drie 
of vier weken op stage, met keuze uit diverse onderwerpen en 
landen. Het zijn allemaal praktijkgerichte en innovatieve cursussen 
met bezoeken, praktijk, werkplekleren… We werken hiervoor samen 
met intussen meer dan tien Europese landbouwscholen in een 
officieel KA2 netwerk.

Ten slotte zetten we ook voor het eerst in op afgestudeerden. We 
hebben een paar leerlingen die volgend jaar stage zullen lopen 
in Nederlandse top-melkveebedrijven. Dit zijn bedrijven die qua 
management nog op een niveau hoger draaien dan de bedrijven die 
de leerlingen tot nu toe hadden aangedaan.

Met deze vier groepen bedienen we een groot deel van onze laatste-
jaars met heel veel keuze en vooral prachtige ervaringen.
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Between 1030 and 1140 best-kept secrets for Europe 2.0
GO! atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere, Schaarbeek
2019-1-BE02-KA116-060183
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Portugal, Griekenland, Nederland

CONTACTGEGEVENS
Charles Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241 30 08
www.kahiel.be
Marita De Neve

PROJECT
Sinds 2004 richt onze school kwaliteitsvolle buitenlandse stages 
in voor onze leerlingen Kantoor en Logistiek en Onthaal en Public 
Relations. Deze goede praktijk willen we verderzetten en uitbreiden 
naar andere richtingen.

In de leerlingengroepen zijn er grote verschillen in motivatie, 
leercapaciteit en belangstelling. Onze leerlingen voldoen meestal 
aan minstens een van de GOK-indicatoren en komen vaak uit 
kansarme en/of anderstalige gezinnen. Ze hebben in hun leven 
al heel wat faalervaringen opgelopen met als gevolg een laag 
zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en een gebrek aan motivatie 
voor school. We willen al onze leerlingen dezelfde kansen bieden. 
Daarom zetten we zo sterk in op leerlingbegeleiding.

Ervaring heeft ons geleerd dat er tijdens de stage op elk moment 
nood is aan begeleiding. De stap naar zelfstandigheid is voor velen 
zeer groot en het schenkt ze een mate van comfort en vertrouwen 
dat ze elke dag kunnen terugvallen op begeleiders die hen 
ondersteunen.

Buitenlandse stages kunnen onze leerlingen inspireren en hoopvol 
maken voor hun (professionele) toekomst. Per studierichting leggen 
we andere accenten op het vlak van bestelling, type stagebedrijf 
en de stagetaken.

Onze leerlingen Kantoor en Logistiek gaan naar Griekenland en 
werken in logistieke bedrijven, hotels en restaurants. De leerlingen 
Kinderzorg gaan ook naar Griekenland en werken in kleuterscholen 
en kinderdagverblijven.

In Nederland lopen de leerlingen Centrale Verwarming – Koeling 
stage waarbij ze instaan voor de assemblage van ketels en 
luchtbehandeling. De leerlingen Industriële Houtbewerking werken 
er in houtverwerkende bedrijven en de leerlingen Secretariaat-
Talen voeren er secretariaatstaken uit. De leerlingen Onthaal en 
Public Relations ten slotte gaan naar Portugal en voeren front- en 
backoffice taken uit in hotels.

“ Ervaring heeft ons geleerd dat er tijdens de 
stage op elk moment nood is aan begeleiding.
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Growing up in a quickly changing European agriculture
Vrij Land- en Tuinbouwinstituut, Torhout
2019-1-BE02-KA116-060184
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden

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

PROJECT
Internationalisering is een belangrijke pijler van onze landbouw-
school. De landbouwsector speelt op Europees en mondiaal vlak.

De taal- en technische vakken worden bijgestuurd dankzij de 
inbreng van de internationale stagegevers en de aangepaste 
behoefte van de stagiairs. Onze leerlingen van de derde graad TSO 
en BSO Biotechnische Wetenschappen, Techniek-wetenschappen, 
Landbouw, Tuinbouw en Paardrijden en Verzorgen krijgen de kans 
vrijwillig gedurende vier weken een stage in het buitenland te lopen. 
Het is aan de kandidaat zelf om te motiveren wat hij/zij wil bijleren 
en in welk land.

“ Zij die willen kunnen mee met een begeleider 
naar Frankrijk, maar ze mogen evengoed alleen 
of in kleine groep elders zelfstandig stage lopen.

Zij die willen kunnen mee met een begeleider naar Frankrijk, maar 
ze mogen evengoed alleen of in kleine groep elders zelfstandig 
stage lopen. Sowieso wordt elke stagiair degelijk voorbereid. 
Deze voorbereiding bestaat uit lessen fotograferen en filmen, 
lessen technisch Engels, Frans, Duits en cultuur van het gastland, 
oefeningen sociale vaardigheden, een plantrekweekend, een 
ouderavond en aanvullend waar nodig extra technische lessen. De 
stagiairs kunnen de vier weken stage dorlopen in het voorjaar en 
tijdens de zomervakantie. De leerlingen worden bezocht door een 
stagebegeleider van de school.

Naast deze leerlingenstages richten we ook een stage in om een 
leraar de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Na afloop van de stages brengen de stagiairs een verslag voor 
de medeleerlingen aan de hand van een PowerPointvoorstelling. 
Daarnaast wordt in november jaarlijks voor het groot publiek 
een film geprojecteerd. Het zijn vooral mensen uit de land en 
tuinbouwsector, de stagiairs zelf, hun familie en vrienden die naar 
deze film komen kijken.
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Studenten veroveren Europa
Provinciaal Instituut Secundair Onderwijs, Tienen
2019-2-BE02-KA116-074390
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Spanje, Finland, Ierland

CONTACTGEGEVENS
Alexianenweg 2
3300 Tienen
016/81 45 11
www.piso.be
Nicole Vanvinckenroye

PROJECT
Wij plannen een aantal studentenmobiliteiten voor maart 2021. 
30 studenten en drie begeleiders gaan naar Cordoba voor een 
stage Thuis- en Bejaardenzorg, Haarstylist, Computergestuurde 
machines, Gezondheidswetenschappen of Restaurant-Keuken. 
Tien leerlingen en twee begeleiders uit de richting Thuis- en 
Bejaardenzorg en Haarstylist trekken naar Finland en acht 
studenten en twee begeleiders uit de afdeling Schoonheids- en 
Gezondheidswetenschappen gaan naar Dublin.

Alle communicatie gebeurt in het Engels, wat een goede oefening 
is. Naast de waardevolle werkervaring, wordt er veel tijd gemaakt 
om de culturele hoogtepunten van het gastland en de gaststad 
te leren kennen. De leerlingen verzorgen een dagelijks verslag van 
de activiteiten.

Vakspecifieke, duidelijke afspraken worden gemaakt door de 
betrokken leerkrachten, met het oog op de leerplandoelstellingen. 
De planning wordt in detail uitgewerkt. De nadruk ligt op het leven 
en werken in het gastland. De reis verloopt hoofdzakelijk via het 
openbaar vervoer.

Voor alle groepen wordt voor vertrek een uitgebreide informatie-
bundel voorzien. De leerlingen kiezen de culturele activiteiten die ze 
willen volgen en werken die zelf volledig uit. Gedurende de volledige 
stage worden de studenten opgevolgd en bezocht.

“ De leerlingen kiezen de culturele activiteiten 
die ze willen volgen en werken die zelf volledig uit.
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Leren over grenzen heen - 2
DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs, Aalst
2019-2-BE02-KA116-074394
ILM – Beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

THEMA’S
n.v.t.

LANDEN
België (nl), Malta

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

PROJECT
Deze aanvraag is een uitbreiding op een eerder project. We willen 
graag negen extra leerlingen meenemen op stage naar Malta. Dit 
omdat er meer leerlingen zich inschreven in de richting Kapper-
Stilist Duaal en door het samenvoegen van de richtingen 6 Office 
& Communicatie en 6 Business. We willen ook de studenten 
uit 6 Business de kans geven deel te nemen. Alle afspraken 
en voorbereidingen gebeuren in de gezamenlijke klas en de 
leerplandoelstellingen zijn gelijk.

Op deze manier kunnen we verzekeren dat onze strategie en de 
wil om elke student de kans te geven deze stage-ervaring mee 
te maken, kan doorgaan en we hun professionele ervaringen en 
persoonlijke attitudes blijven aanscherpen.

Daarnaast willen we door het grotere aantal studenten ook 
twee extra begeleiders meesturen om de groep goed te 
kunnen begeleiden.

“ Op deze manier kunnen we verzekeren dat 
onze strategie en de wil om elke student de 
kans te geven deze stage-ervaring mee te 
maken kan doorgaan.
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Strategische 
partnerschappen 
in beroepsonderwijs 
en -opleiding
KA202
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European Energy Management Specialists for SMEs
Thomas More Kempen vzw, Geel
2019-1-BE02-KA202-060220
SP – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Cooperation between educational institutions and business
Environment and climate change
Open and distance learning

LANDEN
België (nl), Italië, Spanje, Bulgarije, Turkije

CONTACTGEGEVENS
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014/56 23 10
www.thomasmore.be
Griet Janssen

PROJECT
Energiebeheer is belangrijk geworden voor de toekomst van Europa, 
maar er is een groot tekort aan opgeleide mensen om aan de 
noden te voldoen. Daarom moet er een duidelijke, transparante, 
transnationale en grensoverstijgende e-training ontwikkeld worden.

Aangezien kmo’s meer dan 90% van de bedrijven en meer dan 70% 
van de tewerkstelling vertegenwoordigen, is het goed deze bedrijven 
te voorzien in hun nood aan gekwalificeerde energiebeheerders. Dit 
project ontwikkelt daarom een Europese open opleiding en innovatief 
digitaal platform. We richten een digitale leeromgeving op voor 
levenslang leren op het gebied van energiebeheer om het grote tekort 
aan algemene opleiding en visie op te vangen, wat op zich weer 
tewerkstelling voor heel Europa betekent. Dit innovatieve e-learning 
platform is ideaal om personen te ondersteunen in het verkrijgen en 
ontwikkelen van sleutelcompetenties met als doelen tewerkstelling 
en persoonlijke ontwikkeling in een snel veranderende technische en 
milieu-omgeving.

De opleiding ondersteunt de ontwikkeling van nationale en 
internationale vaardigheidsstrategieën en doordringbaarheid 
tussen verschillende trainingspaden binnen Europa. Het pakt 
ook alle vormen van gender-, leeftijds- en rasdiscriminatie 
aan, aangezien iedereen kan leren wanneer ze willen; een ideale 
combinatie tussen werk en opleiding. Een internationale digitale 
training met een gelijkaardige insteek overstijgt de grenzen van 
verschillende regio’s, culturen en legislaties. De transparantie 
en vergelijkbaarheid van de kwalificaties en leerresultaten 
ondersteunen werkmobiliteit en maken transitie tussen training en 
werkveld mogelijk. Zo creëert het werkgelegenheid voor vrouwen, 
mindervaliden en werklozen in het domein van energiebeheer. ▼
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In dit partnerschap zit een goed evenwicht tussen betrouwbare 
expertise in opleiding en training in energiezuinige technologieën 
voor studenten en volwassenen binnen de universiteit Thomas 
More Kempen – kenniscentrum voor Energie (België), de balikesir 
sustainable development association (Turkije) en de Association 
Ecoserveis (Spanje) aan de ene kant en partners met grote 
kennis over de noden van kmo’s zoals de Chamber of Installation 
Specialists in Bulgarije en de Chamber of Commerce of Padua 
in Italië.

Alle partners hebben ervaring in het ontwikkelen van opleidingen 
en in (her)kwalificatie van technici en experten. Daarnaast 
vertegenwoordigt het partnerschap verschillende klimaatcondities 
verspreid over de EU en hebben ze EU-wijde netwerken om de 
resultaten te dissemineren. De uitwisseling van goede praktijken 
en het vermengen van verschillende inzichten en ervaringen van 
partners van over heel Europa verzekeren een goed algemeen 
trainingsprogramma voor energiemanagement, om zo aan de 
noden van veel kmo’s in Europa te voldoen.

Bij dit project horen verschillende opleidingsactiviteiten: Train the 
Trainer, een Energy Management Specialist trainingsprogramma 
en e-learning modules. De train the trainer opleiding is 
transnationaal en vindt plaats in Turkije voor twee trainers van elke 
deelnemend land. Het wordt geleid door hoogopgeleide experten in 
energiebeheer. De doelstelling is dubbel: de verschillende nationale 
trainingsmodules worden besproken om te beslissen hoe ze 
ingebed kunnen worden in een globaal platform. Daarnaast leren de 
trainers hoe ze de opleiding kunnen dissemineren in hun eigen land 
tijdens de tweede fase, als test voor de onlinecursus.

Deze tweede training is bedoeld voor personeel van kmo’s om 
specialist energiebeheer te worden. Via een e-learning traject 
en een contactseminarie delen de deelnemers hun ervaringen, 
zodat ze kunnen bediscussieerd worden in een transnationale 
projectbijeenkomst om de e-learningmodules te optimaliseren. 
Dit maakt de Energy Management System Training voor 
kmo-personeel de hoofddoelstelling van het project. Voor de 
disseminatie worden e-learning modules opgesteld, die helpen 
het programma bij een breder publiek te krijgen. In de derde 
fase worden minstens 500 mensen getraind met de algemene 
e-learning module.

De resultaten zijn er op nationaal en transnationaal niveau. Een 
nationale energiebeheersstructuur maakt implementatie in de 
inrichtingen mogelijk en een gecertifieerde expertise brengt 
duurzaam energiebeheer in de kmo’s tot stand.

Er komt een transnationaal digitaal platform voor iedereen 
die wil specialiseren in energiebeheer en zuinige energie. Een 
inventarisatie van goede praktijken in alle units van de organisatie 
zal het energieverbruik en de productiekosten verminderen en zal 
de uitstoot doen dalen. Dit project biedt een effectieve manier om 
verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

“ We richten een digitale leeromgeving 
op voor levenslang leren op het gebied van 
energiebeheer om het grote tekort aan 
algemene opleiding en visie op te vangen.
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Jump to Job! (Training Peers and Job Coaches for young people 
with disabilities)
European Platform for Rehabilitation, Brussel
2019-1-BE02-KA202-060313
SP – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Disabilities - special needs
Access for disadvantaged
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses

LANDEN
België (nl), Slovenië, Spanje, Griekenland, Noorwegen

CONTACTGEGEVENS
Kunstlaan 8
1210 Brussel
02/736 54 44
Roberto Zanon

PROJECT
Onderzoek toont aan dat mensen met beperkingen vatbaarder 
zijn voor werkloosheid en sociale uitsluiting en dat inclusie op 
de arbeidsmarkt een positieve invloed heeft op sociale inclusie. 
Meer specifiek lopen jongeren met een beperking meer risico 
om NEET te worden (not employed, in education or in training). 
Om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, is de rol van 
jobcoaches onontbeerlijk: professionelen met als taak de cliënt te 
begeleiden in hun zoektocht naar werk en re-integratie. De directe 
ervaring van onze partners en de studie van eerdere projecten 
over dit onderwerp tonen echter aan dat er nog veel ruimte is voor 
verbetering.

Een andere sleutelfiguur die steeds belangrijker wordt in de 
ondersteuning naar jobintegratie is de peer mentor, die met zijn 
of haar ervaring de problemen van de jongere begrijpt en herkent. 
Zijn bijdrage is nog ondergewaardeerd en wordt te weinig in 
overweging genomen.

Om tewerkstelling voor deze jongeren mogelijk te maken, stelt het 
project de volgende doelstellingen voorop. Ten eerste worden de 
jongeren meer zelfzeker en hebben ze een actievere ingesteldheid 
in de zoektocht naar werk. Ten tweede krijgen de jongeren en hun 
jobcoaches een sterkere band, wat jobinclusie verder ondersteunt. 
Ten derde zijn bedrijven in staat om hun omgeving en werk aan te 
passen om jobs voor deze jongeren te creëren. Ten slotte wordt de 
opleiding tot jobcoach effectiever en houdt ze rekening met de 
input en inzichten van de jongeren zelf. ▼
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Om dit te bereiken doen we een analyse rond de nood aan 
jobcoaches en peer mentors, een aantal training- en pilootrondes 
met bijhorende feedback en uiteindelijk de verspreiding van de 
definitieve trainingsmodules. 

We plannen om twaalf jobcoaches en vier peer mentors te 
begeleiden in hun opleiding. Tijdens de testen in het werkveld 
verwachten we ten minste acht extra jobcoaches per deelnemende 
partner en de inhoud te gebruiken bij minstens 25 jongeren per 
partner. In totaal verwacht het project dus minstens 32 jobcoaches 
en peer mentors en minstens honderd jongeren te betrekken.

De opleidingen worden gegeven volgens de FROG-
methode en ontwikkeld rond vier thematische kernen (visie, 
identiteit, communicatie en impact) die de deelnemers 
voorzien van innovatieve middelen en competenties om hun 
interventievaardigheden bij jongeren te versterken. Deelnemers 
worden ook opgeleid in hoe ze organisaties succesvol kunnen 
begeleiden in de tewerkstelling van jongeren met een beperking.

Daarbij bevat het project twee opleidingen en tests in het werkveld 
om echte en gerichte feedback over de trainingsmodules te 
verzekeren. Onderzoek, training, tests en feedback zijn daardoor 
met elkaar verbonden.

De inhoud van de training wordt online beschikbaar gesteld in vijf 
talen en geüpload op een e-learning platform. Evenementen voor 
disseminatie worden gehouden in Griekenland, Spanje, België en 
Slovenië. Zo wordt het curriculum verspreid op Europees niveau en 
kan het internationaal gebruikt worden. Dit zal leiden tot een echte 
verbetering in de tewerkstelling en sociale inclusie van jongeren 
met een beperking.

“ De opleiding tot jobcoach wordt effectiever 
en houdt rekening met de input en inzichten van 
de jongeren zelf.
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Evaluating to improve: designing and applying an evaluation 
methodology for the periodic training of professional drivers
Instituut voor de autoCar en de autoBus, Haren
2019-1-BE02-KA202-060324
SP – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)
Reaching the policy level/dialogue with decision makers

LANDEN
België, Frankrijk, Tsjechië, Finland, Duitsland, Denemarken

CONTACTGEGEVENS
Metrologielaan 8
1130 Haren
0472 70 45 74
www.icb-institute.be
Maxime Bouche

PROJECT
De Europese Unie keurde onlangs amendementen bij de richtlijnen 
voor de initiële kwalificatie en periodieke training van chauffeurs 
goed, wat resulteerde in nieuwe richtlijnen (208/645). Hiervoor hield 
men een impactstudie, maar de resultaten waren niet eenduidig. 
Ten eerste werd te studie te vroeg in het implementatieproces 
uitgevoerd, wat het moeilijk maakte om effecten aan te tonen. Ten 
tweede was het opzet te theoretisch en gericht op macroniveau, 
wat een degelijk begrip van de werkrealiteit onmogelijk maakte.

Dit is jammer, aangezien zowel opleidingscentra als wetgevers 
voordeel halen uit de informatie rond impact en effectiviteit van 
de trainingsprogramma’s. Deze is namelijk onontbeerlijk voor 
het verbeteren van de kwaliteit van het wetgevend kader en de 
opleidingsmethodes.

Met dit project willen we de impact en effectiviteit van periodieke 
opleidingen voor chauffeurs evalueren. We willen beoordelen in 
welke mate de investering in training wel of niet resulteert in 

aantoonbare gedragsveranderingen. Daarnaast willen we weten 
welke elementen in de huidige situatie de transfer van training naar 
realiteit mogelijk maken of net tegenwerken, en wat we kunnen 
doen om de transfer te vergemakkelijken.

Om de impact op vier niveaus te meten, selecteren we sleutel-
indicatoren. Op opleidingsniveau willen we weten of de training vlot 
verloopt en voldoet aan de verwachtingen van lesgevers, studenten, 
organisaties en wetgevers. Op niveau van vaardigheden onderzoeken 
we of de studenten toegevoegde vaardigheden en kennis opdeden. 
Op het niveau van de job zelf willen we zien of er effectieve 
gedragsverandering plaatsvindt en op doelstellingenniveau 
onderzoeken we of wat op de werkvloer gebeurt in lijn ligt met de 
hogere doelstellingen van wetgevers en de transportsector.

Hiernaast beoordelen we de didactische principes, de houding van 
deelnemers en opleiders en de werkomstandigheden die transfer 
tegenhouden of mogelijk maken.

We verwachten ten eerste een gewaardeerde methodologie 
om de impact van periodieke training te beoordelen, daarnaast 
een nationaal rapport voor elke deelnemende organisatie, met 
actiepunten die het voor zowel wetgevers als opleidingscentra 
mogelijk maken de huidige situatie te verbeteren en te voldoen aan 
de Europese Richtlijnen en ten slotte een Europees rapport om de 
situatie op Europees niveau te verbeteren en te voldoen aan de 
doelstellingen uit de Europese richtlijnen.

“ Met dit project willen we 
de impact en effectiviteit van 
periodieke opleidingen voor 
chauffeurs evalueren.

Compendium 2019 | Beroepsonderwijs en -opleiding



KA202

Woorden-
 lijst

Index

KA116

KA102

Inhoud

098

Happiness@work - Positive Psychology based tools to improve the happiness 
and wellbeing of managers and employees in micro businesses
Obelisk NV, Heverlee
2019-1-BE02-KA202-060329
SP – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Health and wellbeing

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Polen, Portugal, Italië

CONTACTGEGEVENS
Interleuvenlaan 74
3001 Heverlee
016/61 65 65
www.obelisk.be
Goele Vanhelmont

PROJECT
Wie droomt er niet van om ‘s maandag enthousiast voor het werk 
wakker te worden? Gelukkige mensen zijn niet alleen dankbaarder, 
ontwikkelen een sterker gevoel van doelmatigheid en vormen 
authentieke, samenwerkende verbindingen met anderen. Ze 
hebben ook een positieve invloed op de organisatie waarvoor ze 
werken. Tevredenheid leidt tot 12% hogere productiviteit, terwijl 
ongelukkige werknemers 10% minder productief zijn. Studies tonen 
ook aan dat gelukkige werknemers meer betrokken, gemotiveerd 
en innovatief zijn, ze betere diensten verlenen, een belangrijkere rol 
spelen in teams en ze sterkere leiders zijn.

Managers en werknemers van microbedrijven voelen een sterke 
band met hun organisatie. Hierdoor is hun gevoel van tevredenheid 
sterk afhankelijk van wat op het werk gebeurt. Wat betekent geluk, 
of tevredenheid? We kozen de definitie van M. Seligman (2001): 
“Happiness is a cognitive evaluation that individual’s life is moving 
in the right direction, individual’s constant search for meaning and 
purpose in life, and frequent positive emotions.” Seligman is een 
pionier in de methodologie van positieve psychologie. Deze tak 
vult de traditionele focus op pathologie aan met de studie van 
menselijke sterktes en waarden en de factoren die bijdragen aan 
een volwaardig en betekenisvol leven. Positieve psychologie kan 
gebruikt worden om tevredenheid en welbevinden op het werk te 
vergroten en is daarom het uitgangspunt van dit project.

De hoofddoelstelling van dit project is tevredenheid en geluk op 
het werk verhogen door de positieve psychologie methodologie in 
praktijk te brengen en zo een ondersteunend systeem op te bouwen 
voor zowel managers als werknemers. ▼
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Dit wordt gedaan aan de hand van Seligman’s ingrediënten 
voor welbevinden en ze te vertalen naar een context die voor 
werknemers en managers herkenbaar is. De ingrediënten zijn 
gekend als PERMA: Positive emotions, Engagement, Relationships, 
Meaning and Accomplishment.

Onze partners, wijdverspreid over Europa, ontwikkelen een 
innovatieve methodologie voor duale training die online en face-
to-face leren combineert, en in eender welke sector kan toegepast 
worden. Het programma wordt getest in twee pilots met micro 
business managers en werknemers die direct getraind worden in 
het partnerschap.

We verwachten de volgende resultaten. Ten eerste het  
Happiness@Work Positive Psychology Framework. Deze stelt 
gelijkenissen en verschillen qua aanpak en begrip van tevredenheid 
tussen de partnerlanden vast en verduidelijkt de specifieke noden 
van de doelgroepen.

Ten tweede zijn er de Happiness@Work Self-Assessment 
Questionnaires: de ontwikkeling van twee overkoepelende 
zelfevaluatie-enquêtes die de tevredenheid van managers en 
werknemers in kaart brengt.

Ten derde zijn er de Happiness Circles™ for Managers and 
Employees: unieke persoonlijke ontwikkelingstraining, met 
gebruik van blended action learning technieken om managers en 
werknemers te ondersteunen om de tevredenheid van zichzelf 
en anderen te verhogen door het opbouwen van soft skills en 
coaching gebaseerd op sterktes.

Ten slotte is er het Happiness@Work Online Learning Platform: een 
innovatief leerplatform waar deelnemers dagelijks een aantal korte 
video’s of teksten te zien krijgen, waarvan de inhoud gelinkt is aan 
hun geïndividualiseerd leerpad.

Elk partnerland zal uiteindelijk twee multiplier events organiseren 
om meer leden van de doelgroep de kans te geven om deel te 
nemen, feedback te geven en van de resultaten gebruik te maken.

Happines@Work zal hierdoor een drievoudige impact hebben die 
diep ingebed blijft in de werksfeer van de deelnemende bedrijven 
en daarbuiten: managers beseffen beter dat tevredenheid niet 
alleen een belangrijk aspect is voor hun werknemers, maar ook 
voor zichzelf, en dat hun eigen tevredenheid een impact heeft op 
het functioneren en welbevinden van hun werknemers. Daarnaast 
hebben ze een betere kennis van hoe ze positieve psychologie 
kunnen gebruiken om hun werknemers te ondersteunen en 
integreren ze de filosofie van dit project in hun leiderschap. 
Tenslotte zijn ze zich er sterker van bewust dat ze impact hebben 
op hun eigen geluk en dat ze dit kunnen verbeteren in hun werk- 
en persoonlijk leven.

“ De hoofddoelstelling van dit project is 
tevredenheid en geluk op het werk verhogen 
door de positieve psychologie methodologie 
in praktijk te brengen.
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PROGRAM - Purposeful Recruitment Of Gamers, Rascals And Makers
Katholieke Hogeschool VIVES Zuid, Kortrijk
2019-1-BE02-KA202-060341
SP – Beroepsonderwijs en -opleiding

THEMA’S
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Early School Leaving / combating failure in education
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses

LANDEN
België (nl), Litouwen, Nederland, Spanje

CONTACTGEGEVENS
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
056/26 41 60
www.vives.be
Elke Denys

PROJECT
Het aantal Fablabs en MakerSpaces in Europa is de laatste 
jaren enorm toegenomen. Dat is goed, aangezien zij meewerken 
aan het democratiseren van toegang tot technologie en vaak 
als doelstelling hebben actief de toekomst van jongeren te 
ondersteunen. Toch moeten we nadenken over hoe deze ruimtes 
meer gebruikt kunnen worden door alle leergroepen, meer 
specifiek studenten die motivatie missen en het risico lopen 
op schoolverlaten en een NEET te worden (not in Education, 
Employment or Training).

We zijn ervan overtuigd dat MakerSpaces de mogelijkheid 
hebben training en opleiding aan deze jongeren aan te bieden. We 
geloven ook dat ze ondernemingsvaardigheden bij deze doelgroep 
kunnen aanscherpen.

Met dit project willen we focussen op het bredere concept van 
onderwijs voor ondernemingsvaardigheden en -attitudes, wat de 
ontwikkeling van bepaalde persoonlijke kwaliteiten inhoudt en niet 
meteen focust op het creëren van nieuwe bedrijven.

Ons project richt zich tot VET-studenten in het secundair onderwijs 
uit alle richtingen, om zo een sectoroverstijgende aanpak te 
verzekeren en studenten van verschillende landen en achtergronden 
toe te laten van elkaar te leren. 

De eerste doelgroep zijn jongeren die nog op school zitten, moeilijk 
te motiveren zijn en het risico lopen de school vroegtijdig te verlaten. 
De tweede doelgroep zijn studenten hoger onderwijs. In de laatste 
fase van het project worden studenten uit de lerarenopleiding, 
Sociaal Werk en Product Design uitgenodigd een interdisciplinaire 
cursus te volgen over het gebruik van MakerSpaces als middel om 
ondernemingsvaardigheden te ontwikkelen. ▼

Compendium 2019 | Beroepsonderwijs en -opleiding



KA202

Woorden-
 lijst

Index

KA116

KA102

Inhoud

101

Multiplier events richten zich op managers en leerkrachten van 
secundaire beroepsscholen en uit andere MakerSpaces. De 
resultaten worden aan hen getoond en ze worden geïnspireerd de 
output te gebruiken.

Het algemeen doel van dit project is de mogelijkheden van 
kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Ondertussen 
vermijden we met een aantrekkelijke didactische aanpak dat ze de 
school vroegtijdig verlaten. Op lange termijn zouden we een lager 
aantal NEET-jongeren moeten hebben.

Bij de verhoopte resultaten ten eerste het ontwikkelen van een 
algemene strategie over hoe MakerSpaces gebruikt kunnen 
worden om ondernemingsvaardigheden te vergoten. Ten tweede 
ontwikkelen we een specifiek traject met workshops. Daarnaast 
organiseren we handleidingen en train the trainer sessies voor al 
het personeel in de MakerSpaces. Een transnationaal leernetwerk 
wordt opgezet, waarin Makerspaces en andere organisaties 
ervaringen en goede praktijken uitwisselen. De curricula van 
secundaire scholen worden aangepast zodat de lessen rond 
ondernemingsvaardigheden er deel van gaan uitmaken. Er komt 
een interdisciplinaire opleiding voor studenten hoger onderwijs, de 
output wordt wijd verspreid aan de hand van multiplier events en 
studenten krijgen de kans deel uit te maken van een uitwisseling.

We bereiken onze doelstellingen via een traject dat de principes 
van design thinking volgt. Design thinking is een methodologie 
gebruikt door ontwerpers om complexe problemen op te lossen 
en gewenste oplossingen te vinden. Deelnemers leren hoe ze 
het design thinking model kunnen gebruiken. Dit proces is het 
werkmodel om de ondernemingsvaardigheden te ontwikkelen. 
Het traject is flexibel en kan aangepast worden volgens de 
specifieke noden van de doelgroep. Het is belangrijk dat het geen 
gestructureerde opleidingen zijn, maar eerder workshops waarin 
studenten vrij zijn. Het is belangrijk hun de autoriteit te geven zelf 
beslissingen te nemen en actie te ondernemen.

Het belangrijkste resultaat is een stevig trajectmodel om onder-
nemingsvaardigheden te versterken, aangepast aan de noden 
van die leerlingen die dreigen de school vroegtijdig te verlaten. 
Het is opgebouwd rond vijf intellectuele outputs: de ontwikkeling 
van een gids met goede praktijken, een traject met workshops en 
opleidingen voor secundaire beroepsleerlingen, train the trainer 
sessies, een opleidingsmodule voor beroepsleerlingen en tenslotte 
een model voor interdisciplinaire en duurzame organisatie van 
het project.

Uiteindelijk zal dit project secundaire scholen, universiteiten en 
regionale autoriteiten een stevig model bieden voor een traject 
dat een significante impact heeft op het leren van de student, zijn 
ondernemingsvaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling. Via dit traject helpen we hen zich voor te bereiden 
op de toekomst en misschien een passie voor levenslang leren en 
ondernemen te ontwikkelen.

“ We moeten nadenken over hoe MakerSpaces 
meer gebruikt kunnen worden door alle leer-
groepen, meer specifiek studenten die motivatie 
missen en het risico lopen op schoolverlaten.
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A
Access for disadvantaged  019, 021, 044, 
052, 095
Agriculture, forestry and fisheries  018, 038

C
Civic engagement / responsible 
citizenship 049
Cooperation between educational 
institutions and business  008, 012, 013, 
017, 020, 031, 034, 037, 041, 043, 049, 051, 
058, 060, 063, 064, 093
Creativity and culture  017, 043, 052, 
056, 069
Cultural heritage/European Year of 
Cultural Heritage  030

D
Disabilities - special needs  031, 035, 
045, 055, 095

E
Early School Leaving / combating failure 
in education  009, 011, 013, 015, 019, 024, 
026, 034, 036, 039, 041, 046, 048, 049, 
050, 052, 055, 056, 065, 066, 100
Economic and financial affairs (incl. 
funding issues)  010, 060
Enterprise, industry and SMEs (incl. 
entrepreneurship)  020, 068, 098

Entrepreneurial learning - entrepreneurship 
education  014, 018, 040, 048, 053, 059, 
061, 069, 100
Environment and climate change  038, 
053, 093
EU Citizenship, EU awareness and 
Democracy  005, 010, 020, 032, 037, 
050, 064

G
Gender equality / equal opportunities  
016, 056

H
Health and wellbeing  006, 027, 029, 032, 
035, 039, 041, 042, 045, 098

I
ICT - new technologies - digital 
competences  018, 028, 051
Inclusion – equity  005, 016, 055, 059, 060, 
062, 063, 068, 069
Intercultural/intergenerational education 
and (lifelong)learning  005, 009, 014, 015, 
017, 021, 022, 037, 042, 046, 047, 050, 
057, 058
International cooperation, international 
relations, development cooperation  
007, 010, 012, 031, 033, 054, 061, 062, 
063, 065

K
Key Competences (incl. mathematics and 
literacy) - basic skills  027, 029

L
Labour market issues incl. career guidance 
/ youth unemployment  011, 013, 014, 016, 
021, 023, 024, 025, 026, 028, 034, 036, 038

M
Migrants’ issues  047

N
New innovative curricula/educational 
methods/development of training courses  
033, 054, 059, 061, 062, 067, 095, 098, 100

O
Open and distance learning  093
Overcoming skills mismatches (basic/
transversal)  006, 019, 023, 024, 040, 
044, 057

P
Pedagogy and didactics  009, 032, 
042, 067

Index per thema
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Q
Quality Improvement Institutions and/or 
methods (incl. school development)  007, 
012, 022, 025, 030, 036, 046, 047, 053, 
054, 067, 097

R
Reaching the policy level/dialogue with 
decision makers  097
Research and innovation  065, 068

S
Social dialogue  015, 029

T
Teaching and learning of foreign languages  
011, 025, 026, 027, 028, 030, 033, 039, 043, 
044, 058, 064
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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 + het Verenigd Koninkrijk onder voorwaarden en zes 
niet-EU-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, 
Servië en Republiek Noord-Macedonië). 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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