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De leerlingen moesten het 
tijdens dit coronaschooljaar 
noodgedwongen bij een 
‘internationale dag’ binnen de 
eigen schoolmuren houden. 

Eind december ontvingen zowel SiVi als het VLTI de befaamde Erasmus 

Accreditatie. Die zorgt ervoor dat de scholen tussen 2021 en 2027 

makkelijker budgetten kunnen aanvragen voor buitenlandse stages van 

leerlingen. “Het is de bedoeling om de komende jaren verder aan de 

slag te gaan met internationalisering.”
Sowieso bouwden beide scholen al heel wat 
internationale ervaring op via het Erasmus+-
programma. “Een Accreditatie maakt het 
aanvragen van mobiliteitsprojecten in de toekomst 
makkelijker”, aldus SiVi-leerkracht Pieter Van 
Landeghem die met z’n leerlingen uit Logistiek al 
jaren naar Denemarken trekt.   Dat doen ook de 
VLTI-leerkrachten Laurent Ingelbrecht en Sofie 
Deschuyter. “In 2001 stuurden wij onze eerste 
stagiairs naar Noord-Frankrijk. Doorheen de jaren 

konden we ons programma uitbreiden en 
trokken onze leerlingen individueel 

of in kleine groepjes naar bijna 
alle andere Europese 

landen.”

ERASMUS+: ACCREDITATIES VOOR SIVI EN VLTI
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Corona

Helaas was het schooljaar 2019-2020, en 
eigenlijk ook dat van 2020-2021, geen 
goede periode voor internationale projecten. 
Covid-19 stak stokken in de wielen van 
diverse activiteiten in onder andere Spanje, 
Zweden, Ierland en zelfs Canada en Curaçao. 
De leerlingen moesten zich noodgedwongen 
behelpen met een internationale dag op de 
eigen school. 

Of toch niet helemaal. Er waren een paar 
leerlingen die wel het geluk hadden om 
tijdens de lockdown in het buitenland te 
zitten. Zo verbleef Diel Lievens uit het 7de 
jaar Manègehouder-Rijmeester (VLTI) in 
Dordogne in Frankrijk. “Je kon weliswaar 
minder doen tijdens de vrije uren, maar 
de stage bleef even kwalitatief. Of je nu in 
België bent of niet, er moet overal gewerkt 
worden. En we werden goed opgevangen 
door onze collega’s. Zo goed zelfs dat we 
tijdens de zomer als jobstudent teruggekeerd 
zijn. Toen was er meer vrijheid.” Diel hamert 
vooral op de taalkundige vooruitgang die hij 
boekte. “Toen ik vertrok, sprak ik echt geen 
woord Frans. Nu kan ik mij al vlot uitdrukken 
tegenover collega’s.”

e-Twinning 

 
Bovendien blijven leerkrachten niet bij 
de pakken zitten. Zo dook er een andere 

vorm van internationalisering op die veel 
minder gevoelig is voor een pandemie: 
e-Twinning. “Dat is een gesloten platform 
om binnen het klaslokaal internationale 
contacten te leggen”, aldus Van Landeghem. 
“Het is enerzijds laagdrempeliger omdat 
een buitenlandse stage geen must is bij 
e-Twinning. Het contact verloopt eerder 
digitaal. Toch moet je als leerling ook bij 
deze vorm durven spreken in een vreemde 
taal. Het blijft dus sowieso een leerrijke 
ervaring.”

Dat kan leerling Jason Vande Kerckhove van 
7 Logistiek (SiVi) inderdaad beamen. “Het 
is sowieso leerrijk om te zien hoe mensen 
dezelfde job uitvoeren in het buitenland, 
maar het is minstens even leerrijk om 
kennis te maken met een andere cultuur. 
Het gaat toch om een andere omgeving en 
mensen gedragen zich dus anders. Jezelf 
daarbij uit de slag trekken in een veemde 
taal is moeilijk, maar maakt het alleen maar 
uitdagender.”

De scholen bereiden zich op dit moment 
voor om in het postcoronatijdperk weer 
volop de internationale kaart te trekken. 
Het blijft immers een ongelooflijke kans 
om je studies en je eigen persoonlijkheid 
te verrijken met een buitenlandse stage of 
internationale contacten. 

Verschillende leerlingen verkenden 
de wereld via een internationale 
stage in het verleden ook al buiten 
de grenzen van Europa. 


