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Agritrainee, platform voor groene stages in het buitenland

‘We willen

versnipperde
initiatieven

samenbrengen’
Het platform agritrainee.org geeft toegang tot informatie over stages in het buitenland.
marlous mens hoopt dat dit platform een bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering van
buitenlandse stages, want de ontwikkelingen lopen tot nu toe te langzaam.
“Met het platform Agritrainee.org willen we
informatie bundelen over stages in het buitenland. Er is zo veel versnippering,” zegt Marlous
Mens, directeur van SUSP (Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland), een
van de initiatiefnemers van dit platform. “We
hopen een impuls te geven aan de kwaliteit van
stages in het buitenland.”

Samenwerking
De kwaliteit en erkenning van leerbedrijven in
het buitenland is al heel lang een aandachtspunt, legt Mens uit. De Wet Educatie
Beroepsonderwijs (WEB) die in 1996 werd
ingevoerd, schrijft voor dat mbo-leerlingen in
het praktijkgedeelte van hun opleiding bij
erkende leerbedrijven moeten volgen. Alle
Nederlandse stagebedrijven zijn vanaf dat
moment opgenomen in het bedrijvenregister
van Aequor. Bedrijfsadviseurs van Aequor
bezochten de bedrijven en in de loop van de
jaren kreeg die erkenning en de kwaliteit van
de stage meer vorm.
Maar voor leerbedrijven in het buitenland was
organisatie van die erkenning lastig. Aequor
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zocht daarom samenwerking met organisaties
in het buitenland, zoals de Landwirtschaftskammer Niedersachsen of Landbrugets
Rådgivningcenter in Denemarken. Die organisaties onderhouden contacten met leerbedrijven, maar de uitvoering is niet eenvoudig. Er
zijn grote verschillen tussen landen. Zo gaat de
Landwirtschaftskammer Niedersachsen niet
over bedrijven in de bloemisterijsector of over
bedrijven in andere deelstaten. En er zijn
binnen de EU ook landen waar helemaal geen
regeling is voor erkenning van leerbedrijven.
Omdat de Stichting Uitwisseling al sinds 1949
contacten onderhoudt met diverse partners in
de wereld, lag samenwerking met Aequor voor
de hand. De stichting begeleidt jaarlijks
honderden stagiaires: buitenlandse studenten
die naar Nederland komen en Nederlanders die
naar het buitenland willen. De medewerkers
van de stichting zoeken een bedrijf dat past bij
de wensen, de eisen van de opleiding en
interesses. Ze regelen een inreisvisum, verblijfsvergunning en verzekeringen voor
stagiaires van buiten de EU. En contactpersonen uit het wereldwijde netwerk van partners
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vangen stagiaires op en begeleiden ze. “Voor
Nederlandse studenten is onze rol minder
vanzelfsprekend,” zegt Mens. “Nederlanders
zijn altijd al globetrotters geweest. Ze hebben
vaak zelf wel een adres. Als er een werkvergunning of zoals voor Australië, een visum
geregeld moet worden, komen ze bij ons. Bij
bemiddeling rekenen we tussen de 250 en 465
euro”.

Kwaliteit
“De adressen uit ons netwerk zijn goede
adressen,” verzekert Mens, “maar ze staan
vaak niet in het bedrijvenregister.” De registratie van kwalitatief goede leerbedrijven in het
buitenland vordert langzaam, vindt Mens: “Te
langzaam. Tot nu toe was dat niet echt problematisch. De overheid liet stages bij niet-geregistreerde bedrijven oogluikend toe. Maar nu
moet het echt geregeld worden, anders telt de
stage niet als onderwijstijd.”
“De stages in het buitenland nemen in omvang
toe, maar de kwaliteit laat nog wel eens te
wensen over,” denkt Mens. Als voorbeeld
noemt ze een groepje van zes mbo-leerlingen
van de opleiding dierverzorging dat naar
Griekenland wilde om een vrouw te helpen
met de opvang van honden. Ze begeleidde de
leerlingen tijdens de voorbereiding. Wat ga je
doen? Hoe pak je het aan? “Hoe leerzaam en
bijzonder het ook is, je kunt je wel afvragen of
de stage inhoudelijk genoeg voorstelt. Het is
wel onderwijstijd. Moeten er geen competenties afgevinkt worden? Moet je iets doen met
een Proeve van Bekwaamheid? De kwaliteit
van de adressen wordt steeds belangrijker.”
Er zijn veel initiatieven om de kwaliteit van
stages in het buitenland te verbeteren. Zo was
er het AQUAP-project van de AOC Raad
waarin Aequor participeerde. Een vervolg
daarop is het project Quality Assurance for
Foreign Placements (QAFP). Deze projecten
hebben als doel een internationale database
met stageadressen in zoveel mogelijk landen
op te bouwen en coaches in bedrijven te
ondersteunen door ontwikkelen van kwaliteitscriteria of opzetten van een internationale
training. De partners in het QAFP-project,
waarin ook de Stichting Uitwisseling participeert, maken zich sterk voor accreditering van
leerbedrijven in Europa.

SUSP-directeur Marlous Mens

Speerpunt
“Met het platform Agritrainee.org willen we
veel van de versnipperde initiatieven samenbrengen. We hopen zo een impuls te geven aan
de kwaliteit van stages in het buitenland.”
Leerlingen kunnen er informatie opvragen,
ervaringen lezen en hebben er toegang tot het
register van erkende stagebedrijven. Bedrijven
die iets met buitenlandse stagiaires willen,
kunnen zich er melden.
Aequor en de Stichting Uitwisseling hebben
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het
platform. “Voor ons een forse investering,” zegt
Mens. Ze hoopt dat bedrijven ook een bijdrage
willen leveren. “Ondernemers erkennen het
belang van internationale oriëntatie in het
beroepsonderwijs. Het is een van de speerpunten in de HCA van de topsectoren. Ons idee is
dat het platform onderdeel wordt van het CIV
voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.” ■

‘We hopen zo
een impuls te
geven aan de
kwaliteit van
stages in het
buitenland’

Groen Onderwijs | 24-05-2013

25

