Koffie over de grenzen heen
Hij is enorm nieuwsgierig maar volkomen ongevaarlijk. De koffieman van Klasse klopt
iedere maand op de deur van een lerarenlokaal. Hij tapt het zwarte vocht in Klasse-koppen
en maakt de tongen los. Wat roert in het Vlaams onderwijs? Deze maand: het
Europacollege campus Brugge.
Elk jaar mogen 400 studenten een van de vijf postuniversitaire studieprogramma's volgen, die het
in 1949 opgerichte Europacollege nu aanbiedt: vier in de campus Brugge en één in de campus
Natolin (Warscha u). Ze zijn gemiddeld 25 jaar, de verhouding m/v is 50-50 en ze komen uit
meer dan 50 landen, wereldwijd. Zowat 160 overwegend gastdocenten van meer dan 20
nationaliteiten maken hen gedurende 10 maanden wegwijs in gespecialiseerde Europese materie.
Aan het einde van de rit behalen de meesten hun 'Master in Europese studies'.

Angela O’Neill - Director of Communications and Languages
Strenge selectie
"In de selectie van wie een jaar aan het Europacollege mag studeren, moeten we streng zijn. Van
de 1600 gegadigden dit academiejaar moesten we er drie op de vier weigeren. Wie onvoldoende
Engels en Frans kent, valt automatisch uit de boot, want alle lessen zijn in een van die twee talen.
Soms hebben kandidaten een ruime kennis en grote motivatie, maar ontbreekt het hun nog wat
aan maturiteit. Dat de vraag groter is dan het aanbod laat ons toe echt voor mensen te kiezen die
het best beantwoorden aan het gewenste profiel en is tegelijk een garantie voor kwaliteit."
Thierry Monforti - Director of the Academic Service and Admissions
Beursstudenten en gastdocenten
"21.000 euro betaalt een student voor een academiejaar. Lodging, catering, study visits … all in,
maar inderdaad een groot bedrag. De meesten hoeven dit wel niet zelf op te hoesten. Ze krijgen
een stud ietoelage van hun land, sommigen zelfs voor het volledige bedrag. Alleen weggelegd
voor de upperclass? Ja, maar enkel in de zin van de groep met de beste en meeste troeven voor
deze studie. De professoren zijn bijna allemaal uitsluitend gastdocenten met een contract van één
jaar, dat eventueel verlengd kan worden. Ze moeten deskundig zijn én vlot communiceren in de
twee onderwijstalen. Nederlands leren is voor studenten en docenten facultatief, maar ze doen het
spontaan."
Anastasia Vilara - Head of Student Affairs & Communications Manager
Students are well guided
"Studenten uit Japan of Brazilië kunnen in het beste geval slechts één keer naar huis in de
kerstperiode. Tien maanden lang studeren én wonen ze in een vreemde stad. Gelukkig is Brugge
kleinschalig, hangt er een feel wellcome sfeer en kom je met Frans of Engels een flink eind weg.
Maar life in the city betekent ook: naar de bank, dokter, gemeentediensten … Vanaf de eerste dag
worden ze well guided. Niet alleen praktisch, maar ook wanneer heimwee of stress toeslaat. Met
studentenactiviteiten zoals een study trip naar Polen of een door de studenten zelf georganiseerde
culinaire avond in Italië wordt niet enkel duidelijk wat Europa is en kan zijn op studieniveau,
maar ook in de beleving ervan."
Xavier Estève - Head of Careers & Alumni Relations Rector's Office
Springplank naar een job?
"Tijdens hun studie bereiden we de studenten voor op de Europese job market. In workshops
leren ze bijvoorbeeld interviewtechnieken en hoe je een cv schrijft. Dat komt va n pas tijdens
Career Days waar ze potentiële werkgevers ontmoeten. Op networking evenings krijgen ze
informatie over een Europese loopbaan. Zowat een op de vier studenten maakt carrière in een van
de Europese instellingen, bijna een op de drie in de sector van banken, consultants en
advocatenkantoren. In die job kunnen ze hun vaak vernieuwende kijk op Europa concreet
invullen."
Jan De Mondt - Director of Development Office a.i. and of Administration and Finance
Wereldwijd netwerk
"De Dienst Ontwikkeling organiseert externe activiteiten als trainingsprogramma's in Europese
zaken, workshops en seminaries. Die zijn niet enkel complementair aan de academische
programma's, ze zijn ook de belangrijkste schakel tussen het Europacollege en haar partners:
universiteiten, openbare instellingen, privébedrijven en niet-gouvernementele organisaties. Zij
leveren ons hun expertise, in return breiden we het wereldwijde netwerk van professionele
contacten steeds verder uit."
Website Europacollege: www.coleurope.eu

