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BUITENLANDSE STAGES 2022-2023 

Geachte ouders, 
Beste leerlingen,  
 
Alle leerlingen van de derde graad krijgen de kans om later in dit schooljaar in het buitenland 
op stage te gaan. Het is voor de leerlingen een unieke kans om technische kennis en 
vaardigheden op te doen, talen in te oefenen en om de cultuur en de leefgewoonten in het 
gastland beter te leren kennen. Het is een goede oefening om op eigen benen te staan.  
 
De leerlingen van de richtingen landbouw, tuinbouw en paardrijden kunnen op buitenlandse 
stages gaan in het voorjaar. Tijdens de maanden juli/augustus kunnen leerlingen van alle 
studierichtingen op buitenlandse stage. In principe duren de stages binnen Europa (minstens) 
vier weken. Voor de meeste leerlingen plannen wij het vertrek net na de examens. De 
bestemmingen zijn divers. De  leerlingen mogen, in overleg met de leerkrachten, zelf het land 
van bestemming en soort bedrijf kiezen. Enkel leerlingen die met succes een stage binnen 
Europa afgewerkt hebben en meerderjarig zijn, komen in aanmerking voor een volgende 
stage in de overzeese gebieden van de Europese Unie en in landen buiten de Europese Unie. 
Overzeese stages duren (minstens) 8 weken. 
 
Deze stages lopen met financiële steun van Erasmus+. De stagiairs hebben geen kosten aan 
de buitenlandse stages. Voor leerlingen die in hun eigen studierichting op stage gaan is de 
schoolverzekering van toepassing. Voor anderen zoals bijvoorbeeld afgestudeerde leerlingen 
of biotechniek-leerlingen die naar landbouw of paardrijden gaan wordt een extra reisbijstand 
afgesloten.  
 
De leerlingen worden grondig voorbereid op deze buitenlandse stage. Tijdens het schooljaar 
krijgen de kandidaat-stagiairs extra taalinitiatie, een workshop fotograferen en filmen. 
We streven er naar om de leerlingen zelfstandig te laten reizen, wat we met hen oefenen. Ze 
gaan vooraf ook op plantrekweekend naar een grootstad en een grote luchthaven, 
bijvoorbeeld naar Parijs en het vliegveld van Charles de Gaulle. Wie deelneemt volgt alle 
voorbereidende activiteiten. 
 
Het is een vrijwillige stage. Wij staan er dus op dat elke leerling en de ouders goed nadenken 
over de haalbaarheid van hun keuze.  
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Concreet vragen wij dat alle geïnteresseerde leerlingen onderstaand inschrijvingsformulier 
invullen, evenals een motivatie van hun deelname neerschrijven.   
Eens de inschrijving binnen is, worden geen afwijkingen meer toegestaan. We kunnen 
gemaakte afspraken met buitenlandse stagegevers niet meer verbreken. 
 
Willen alle geïnteresseerden onderstaand inschrijvingsformulier uiterlijk op vrijdag 23 
december 2022 ingevuld terugbezorgen aan mevrouw Deschuyter of aan de klastitularis. 
 
De inschrijving is bindend en geldig na betaling per overschrijving van een waarborg van 150 
euro. De waarborg dient binnen te zijn vóór 31 december 2022. Dat geld krijg je terug als je 
de stage hebt uitgevoerd en je documenten in orde bracht.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De directie en de werkgroep buitenlandse stages 
 
Hieronder vindt u de planning wat betreft de voorbereidende activiteiten. 
 
 

Fotograferen en 
filmen  

Woensdag 1 februari 2023 Laurent Inghelbrecht 

plantrekweekend (18-19) februari 2023 werkgroep buitenlandse stage 
 

taallessen Dinsdagen 10-17-24-31  
januari (op school) technisch 
Frans  

Dinsdagen 7-14-28 februari     
– 7 maart (op school) 
technisch Engels  

Donderdagen 9-16 februari -  
2-9 maart (elementair en 
technisch Duits) (op school) 

Frans: Laurent Inghelbrecht 
 
 
 
Engels: Laurent Inghelbrecht 
 
 
 
Duits: Bart Frere 

ouderavond Donderdag 16 maart 2023 werkgroep buitenlandse stage 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

De heer/mevrouw ________________________________________________________, 
 
ouder(s) van _____________________________________________________ uit klas ______ 
vragen een stageplaats aan voor hun zoon/dochter in: 
 
binnen Europa 
 
Bulgarije  o Luxemburg  o 
Denemarken  o Noorwegen  o 
Duitsland  o Oostenrijk  o 
Estland   o Polen   o 
Frankrijk  o Portugal  o 
Griekenland  o Roemenië  o 
Hongarije  o Spanje   o 
Ierland   o Tsjechië  o 
Italië    o Zweden  o 
Nederland  o    
 
 
in de overzeese gebieden van de Europese Unie of buiten de Europese Unie  
(minstens 2 maanden en enkel mogelijk na een eerste stage binnen Europa) 
 
Canada  o 
Verenigde Staten o 
Senegal  o 
Frans-Guyana  o 
Réunion  o 
Nieuw-Caledonië o 
Curaçao  o 
 
Over landen die niet in bovenstaand lijstje staan, zoals bijvoorbeeld Kroatië, Ijsland of 
Turkije, kan gesproken worden als je er zelf iemand kent waar je op stage kan gaan. Landen 
zoals het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne behoren niet tot 
de mogelijkheden omwille van subsidiëring of/en gevaar. 
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Bezit je een trekker rijbewijs?   ja neen  (schrappen wat niet past)
  
 
Bezit je een autorijbewijs?   ja neen  (schrappen wat niet past) 
 
Kiest voor: 
een familiaal bedrijf        o 
een grootschalig bedrijf met personeel      o   
 
 
Bedrijfstype: 
gemengd landbouwbedrijf o  melkveebedrijf  o 
vleesveebedrijf   o  varkensbedrijf   o 
tuinbouwbedrijf  o  groenvoorziening  o  
dressuurstal   o  springstal   o 
manège   o  chemie/biotechniek  o 
andere    o  ___________________________ 
 
Gegevens van de stagiair: 
 

Naam van de stagiair  

Voornamen                   

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nummer identiteitskaart  

Vervaldatum identiteitskaart  

Straat en nummer  

Postnummer  

Gemeente  

GSM stagiair  

E-mailadres van de leerling  

IBAN nummer  

BIC-code   
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 Gegevens van de beide ouders: 
 

Naam van de vader  

Voornaam  

Straat en nummer  

Postnummer  

Gemeente  

Telefoonnummer  

GSM nummer vader  

 
Naam van de moeder  

Voornaam  

Straat en nummer  

Postnummer  

Gemeente  

Telefoonnummer  

GSM nummer moeder  

 
Leg uit waarom je een buitenlandse stage wil doen. Beschrijf naar welk land je wil gaan en 
welk werk je interesseert.   
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarde dat ik alle voorbereidingen moet volgen om te 
kunnen deelnemen. 
 
Handtekening van de ouder(s)    Handtekening van de leerling 
 


