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Za 29-09 
  
Vandaag zijn we met 23 leerlingen en 2 begeleiders vertrokken naar Vic voor het 
uitwisselingsproject Eye Start Up. De vliegreis verliep voorspoedig en na een kort 
oponthoud bij het vliegveld van Barcelona (waar is de bus?), stapten we in de bus richting 
Vic. Het was 23.00u voordat we daar aankwamen. Het moment dat je met je gastgezin 
mee gaat is misschien een beetje ongemakkelijk, maar de hartelijke ontvangst maakte dat 
zeker goed! De uitwisseling is begonnen! 
 

 
  
Zo 30-09 
  
De zondag is een vrije dag in het gastgezin. Het weer zit mee: een strakblauwe lucht en 
een heerlijk temperatuurtje. Boven Vic zweven de luchtballonnen af en aan, prachtig…. 
Sommige gezinnen gaan naar zee, anderen gaan een stuk wandelen of bezoeken 
Barcelona. Het is in ieder geval fijn dat iedereen de tijd heeft om een beetje te wennen. 
Een nieuwe omgeving, andere eetgewoontes en vooral tijdstippen: er gaat een wereld 
voor de leerlingen open. Het weer blijft prachtig dus dat maakt deze eerste kennismaking 
extra feestelijk. 



 
  
Ma 1-10 
  
Na een heerlijk weekend gaat het project Eye Start Up echt beginnen. We doen dat op 
maandagmorgen op het centrale plein in Vic. Het is een speciale dag voor de Catalanen: 
de herdenking van het referendum over de onafhankelijheid van Catalonië wordt in heel 
Catalonië op niet mis te verstane wijze gevierd. Ook in Vic!! 
We worden welkom geheten in het gemeentehuis. Na het officiële welkomstwoord van de 
burgemeester krijgen we nog een rondleiding door dit prachtige historische gebouw.  
 
 



 

 
Daarna krijgen de leerlingen de opdracht om zichzelf te portretteren ergens op het plein. 
Deze foto moest geplaatst worden in een Padlet (een app waarin je foto’s als het ware op 
een prikbord met elkaar kunt delen). Hier moest een korte tekst aan toegevoegd worden 
om zo zichzelf voor te stellen aan de groep. Enthousiast wordt er geposeerd en gepost. 
Eenmaal op school wordt deze Padlet nog even samen bekeken. Er zitten hele creatieve 
varianten tussen!  
Hierna is er ruimte om de thuis gemaakte voorbereidende opdracht aan elkaar te 
presenteren. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar een startup. Ze hebben de 
eigenaar geïnterviewd en hier een filmpje van gemaakt. De filmpjes worden met de hele 
groep bekeken. Het was boeiend om te zien dat er in de verschillende landen toch 
dezelfde trends naar voren kwamen. 



  
Aan het einde van de morgen is het tijd voor de scrum workshop. Deze wordt gegeven 
door de Nederlandse docenten. Scrum is een werkwijze die veel gebruikt wordt in de IT. 
Door taken te verdelen en in te plannen op een scrumbord kun je makkelijk als een groep 
samenwerken en complexe opdrachten efficiënt uitvoeren. 
 In 1,5 uur tijd werd het volledige traject van scrum doorlopen. De leerlingen kregen de 
opdracht om een vakantiepark te bouwen met lego. Dit vakantiepark moest uiteraard aan 
een aantal eisen voldoen. In groepen mochten de leerlingen bouwen en tussendoor waren 
er momenten van feedback.  
De leerlingen moesten deze feedback verwerken in hun verdere planning. Uiteindelijk 
stond er een mooi vakantiepark dat zowaar een helder geheel vormde. Een hele prestatie 
voor een groep van meer dan 70 leerlingen van verschillende nationaliteiten. Het liet zien 
hoe goed deze methode werkt. 
  

 
 
Na de lunch is er een teambuildingsactiviteit. Het bouwen van Castellas. Dit is een traditie 
in dit gebied van Spanje. Het zijn menselijke torens die tot wel 8 of 9 mensen hoog kunnen 
worden. Zo ver gingen deze leerlingen niet, maar de begeleiders lieten na een mooie 
inleiding over de historie van de Castellas wel wat mooie trucs zien. Daarna mochten de 
leerlingen, onder goede begeleiding, aan de slag. Het bouwen van Castellas vraagt om 
vertrouwen en een goede samenwerking. Een perfecte, en zeker ook hele leuke, 
teambuildingsactiviteit. 
  
 
 



 
 
Di 02-10 
  
Op dinsdag was er een excursie. We hebben het Dali museum in Figueres bezocht. Wat 
een indrukwekkende ervaring! Dali gaat de kunst voorbij: de leerlingen waren stuk voor 
stuk onder de indruk van de humor en vindingrijkheid van deze geniale kunstenaar. De 
opmerking: ‘ik hou niet van musea, maar dit is echt cool’ hebben we meerdere keren 
voorbij horen komen. 
 Na deze bijzondere ervaring zijn we naar Sant Martí d’Empuries geweest. Dit ligt aan zee. 
Hier hebben we rustig geluncht en genoten van de harde wind en het prachtige uitzicht. 
De afsluiting van de dag was in Girona. Hier hadden de leerlingen vrije tijd. Een goed 
moment om alvast wat souvenirs te kopen voor het thuisfront. Het was een leuke dag: de 
mooie plekken lieten ons echt iets zien van de cultuur en bouwkunst in dit gebied 
  



 
 
 
Woe 03-10 
  
De dag startte met een korte evaluatie. Daarna volgde een les over het programma 
Numbers op de iPad. Leerlingen zijn stap voor stap de verschillende functies binnen het 
programma nagegaan onder leiding van een Catalaanse docent. Ze zullen deze kennis 
later in het project moeten toepassen op een eigen startup. Na deze les kregen alle 
Nederlanders, Portugezen, Slowaken en Italianen een les Catalaans. Dit viel in de smaak. 
Makkelijk was het niet, maar aan het einde van de les werden er hele zinnen opgelezen! 
Na deze les vertrekken we met de hele groep naar de universiteit van Vic. Eerst is er een 
korte wandeling door het gebouw en daarna krijgt de groep een uitgebreid college van een 
hoogleraar. De les gaat over kostenberekeningen. Waar moet je allemaal aan denken als 
je in een startup, een product op de markt wilt zetten? Wat zijn vaste en variabele kosten? 
Hoe ga je daarmee om in je berekeningen? Best een pittig college: maar ze gaan daar 
nog veel profijt van hebben voor de opdracht op donderdag. 
  

 
 
 
 
 



Do 04-10 
  
De ochtend start met een opdracht: ‘the art of negotiation’ ofwel: ‘de kunst van 
onderhandelen’ De leerlingen krijgen tips over hoe ze moeten onderhandelen om zo een 
goed mogelijke deal te kunnen sluiten. De leerlingen gaan hier echt in op: de 
Nederlanders blijken goede onderhandelaars. 
 De rest van de dag staat in het teken van het startup project. Alle onderdelen van deze 
week (voorbereidende opdracht van de start up, samenwerken bij scrum en de 
teambuildingsactiviteit, Numbers en het college op de universiteit), maar ook van de 
eerdere projecten in het buitenland (de bedachte startup projecten) zullen samenkomen in 
deze opdracht. Elke groep krijgt een startup project toegewezen. Deze startup projecten 
zijn bedacht door leerlingen tijdens de uitwisseling in Portugal. Het idee mag verbeterd 
worden en er moet vervolgens een duidelijke kostenberekening gemaakt worden: wat kost 
het om dit product te maken en op de markt te zetten? Dat is nog niet zo eenvoudig, maar 
door een goede samenwerking krijgen alle groepen het voor elkaar om een berekening op 
papier te zetten. Aan het einde van de dag presenteren de groepen aan elkaar de startups 
met de bijbehorende kostenberekening. Dit doen ze super! 
 

 
 
In de avond komen we met alle leerlingen docenten en gastouders samen. Elk gezin heeft 
hapjes gemaakt en daar genieten we met z’n allen van. Een bijzondere avond en een 
mooie (eerste) afsluiting met de ouders erbij. 
 



 
 
  
Vrij 05-10 
  
De laatste dag samen. We sluiten af met een excursie naar Barcelona. We bezoeken het 
voetbalstadion en de stad. In de stad is er een rondleiding in de prachtige Sagrada 
Familia. Dat is natuurlijk een hoogtepunt van de dag. Daarna is er nog wat vrije tijd voor 
iedereen en om 4 uur zitten we weer met zijn allen in de bus richting Vic, waar we rond 
half 7 arriveren. 
  

 
 
 
Za 06-10 
  



In de middag vertrekken we pas naar het vliegveld. Genoeg tijd dus om afscheid te nemen 
en nog wat laatste souvenirs in te slaan. We hebben een fantastische uitwisseling achter 
de rug. In het project komen de losse onderdelen steeds meer samen. De Start Ups 
krijgen echt vorm. We kijken uit naar de komende uitwisselingen. 
 
 

 



 










