
Internationalisering 

Als school trekken we al jaren duidelijk de kaart van de internationalisering. We willen onze 
leerlingen een brede blik op de wereld bieden en wat kan zich daar meer toe lenen dan enkele dagen 
in een buitenlands gezin verblijven, stage lopen in het buitenland, samenwerken met leerlingen uit 
allerlei verschillende scholen of de lessen volgen samen met een leerling uit andere contreien. 

Doorheen de laatste 10 jaar hadden we uitwisselingen met: 
Brindisi, Conversano, Agnone, Sansepolcro, Melfi, Conegliano, Terni, Cerignola, Pozzuoli, Modica, 
Busto Arsizio (Italië), Oradea (Roemenië), Kamionka (Polen), Mimon (Tsjechië) en San Sebastian 
(Spanje). 

Onze leerlingen liepen stage in Nederland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Zwitserland en Malta. Met onze leerlingen 
uit de beroepsrichtingen gaan we tijdens het 7e jaar op 
buitenlandse stage. De laatste jaren gebeurde dit 

telkens onder de Erasmus+ vlag van de Europese Commissie en dankzij deze financiële steun konden 
we dit project uitvoeren.  

We hadden Europese Comeniusprojecten (met de financiële steun van de Europese Commissie onder 
het Levenslang Leren Programma), nl.: 

• Youth Culture (Szekesfehervar (Hongarije) en Linden (Duitsland)) 

• Taking care of care (Busto Arsizio (I)) 

• European Job Challenge (Den Haag (Nl) , Istanbul (T), Parijs (F), Mannheim (D), Cluj (R), Palermo 
(I)) 

• Singing Europe (Gourin (Fr), Sfantu Gheorghe (Roe), Sofia (Bulg), Vigo (Spa), Paington (UK), 
Lubelskie (Pol) 

 

En vorig jaar gingen we verder op het elan en deden 6 collega's een week job 
shadowing activiteiten in IJsland en Finland, met als focus inclusie, motivatie 
en evaluatie. Ook dit project werd gedragen mede door de steun van het 
Erasmus+ programma van de Europese Commissie. De titel van het project 
luidt: Expanding Our Training Horizon.  

 Dit jaar starten we zelf een 2-jarig project op met partners uit IJsland, Finland, Spanje en Turkije over 
sociale media en hoe we leerlingen sterker kunnen maken daaromtrent. Dit is een Europees KA229 
project waarbij de betrokken scholen goede praktijkvoorbeelden met elkaar zullen delen.  

Daarnaast stappen we ook mee in een Europees Project R.EU.S.E. (paRtnership of EUropean School 
to develope Enviromental sustainability skills in students) met partners uit Italië, Roemenië en 
Litouwen.  

Elk jaar stellen we onze school open voor minstens 1 buitenlandse student die tijdens het jaar de 
lessen bijwoont samen met de andere leerlingen. Op die manier leren zowel onze leerlingen als onze 
gast elkaar kennen en begrijpen. We werken hiervoor samen met organisatie 
als www.yfu.be of www.afsvlaanderen.be 

http://www.yfu.be/
http://www.afsvlaanderen.be/

