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Werken tussen 55 nationaliteiten
BRUGGE O Het Europacollege mag in Brugge dan
wel een even groot faam hebben als de zwanen en
chocolade, de school aan de Dijver is bij Bruggelin
gen toch nog relatief onbekend. Onze GPS van di�nst
is Isabelle Hillewaere, intussen bijna een kwarteeuw
werkzaam: in bet Europacollege. Na een vakantiejob
in bet Europacollege werd ze meteen aangenomen en
sindsdien is bet instituut haar werkgever gebleven.
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Jin. Het College, vlak na de twee
de werelcl,.oorlog in 1949 gesticht,
is het oudste instituut voor de stu
die van Europese zaken. Elk jaar
studeren er ongeveer 400 postuni
versitairen uit ongeveer 50 landen
af, en verkrijgen de titel Master in
Europese Studies.- Oorspronkelijk
gestart met 22 studenten, volgt <lit
jaar een recordaantal studenten
het college. Sinds 2013 -en <lat na
tiep. jaar Paul Demaret- is Jorg
Monar rector van het Europac:olle
ge Brugge.
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Een groot deel van de collega's van Isabelle Hillewaere, alien werkzaam in het Europacollege. Isabelle bevindt
zich links. (Foto MDW)
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