Alex Laan (l) krijgt bij zijn stage van Dave Boots veel over de gladiolenteelt te horen

DAVE BOOTS:

‘Mooi om stagiair wat te leren’
Sinds enkele jaren kent de bloembollensector stagebedrijven die
door Aequor zijn goedgekeurd. Leerlingen lopen hier stage om
meer over het bloembollenvak te leren. Dave Boots van Boots
Quality Bulbs uit Hem begeleidt al enkele jaren stagiairs. Werk
dat hij graag doet naast het gewone werk.
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A

lex Laan is vandaag verantwoordelijk voor het spoelen van de gladiolen.
Dat werk is hem als stagiair wel toevertrouwd, vindt Dave Boots van Boots Quality
Bulbs. “Gisteren deed Alex dit nog samen met
een vaste medewerker. Vandaag kan hij dat ook
alleen. Hij ziet zijn werk.” Alex Laan is eerstejaars leerling aan het Clusius College in Hoorn,
volgt de opleiding Beroeps Opleidende Leerweg
(BOL) Niveau 4, en loopt sinds september in een
periode van acht weken twee dagen per week
stage bij Boots Quality Bulbs in Hem. Bijzonder
aan dit bedrijf is dat het tulpen (20 ha) en gladiolen (54 ha voor kwekersvereniging Partners) teelt.
Dave Boots: “Dat kom je hier niet zo veel tegen.
Vooral de gladiolenteelt is in Nederland niet heel
erg groot. Dat maakt het voor een stagiair extra
leerzaam.” Dave is medefirmant, samen met zijn

vader Piet en moeder Lydia. Het bedrijf heeft al
vele jaren stagiairs, en is door Aequor gecertificeerd. De begeleiding van de stagiairs doet Dave.
“Ik heb zelf ook in Hoorn op school gezeten, en
weet hoe belangrijk het is om stage te lopen. Kijken op een ander bedrijf is altijd leerzaam. En ik
vind het mooi om een stagiair ook wat te leren.
Voor ons is al het werk zo vanzelfsprekend.”

VEEL VRAGEN
Stage lopen anno 2011 is meer dan het uitvoeren van klusjes waar anderen geen tijd of zin in
hebben. Alex: “Ik heb als eerstejaars nog geen
eigen opdracht vanuit school die ik moet uitvoeren. In deze periode moet ik zes verslagen
maken over alles wat ik hier in die acht weken
doe en leer. Die verslagen maak ik op de computer en Dave kan die ook lezen.” De ervaring die
Dave tot nu toe heeft met stagiairs is positief. “Ze
stellen meestal veel vragen en hele gerichte vragen. Bij de antwoorden geef ik ook nog de nodi-

ge uitleg.” Het is voor het eerst dat op dit bedrijf
een eerstejaars leerling stage loopt. “Meestal
komt er een leerling die al in het tweede of derde jaar zit. Die komt met een gerichte opdracht,
waarmee dieper op bepaalde zaken wordt ingegaan.” Vanuit school onderhoudt docent Pierre
Admiraal contact met de stagiair en het bedrijf.
Dave: “Hij komt langs en informeert telefonisch
altijd wel een paar keer over het verloop van de
stage.” Negatieve ervaringen met een stagiair
heeft Dave tot nu toe niet gehad. “Veel leerlingen kennen de bollenteelt toch vaak van huis
uit. Ze komen van een bedrijf of werken al een
paar jaar bij een bollenkweker. Maar als het echt
helemaal niet gaat, dan is het eerst tijd voor een
goed gesprek met de leerling, en daarna kan ik
altijd nog met de school contact opnemen. Dat
is tot nu toe nog niet nodig geweest.” Alex loopt
stage in een leerzame periode. “Ik ben begonnen met tulpenplantgoed uit te zoeken, en daarna met planten. Nu zit ik volop in de gladiolen,
en daar leer ik ook weer veel van. In mijn verslag beschrijf ik bijvoorbeeld het hele spoelproces, ook met foto’s en tekeningen van een luchtmes om de bollen snel droog te blazen.” Dave
ziet stagiairs regelmatig terugkomen. “Afgelopen
voorjaar hadden we een stagiair die aan het eind
van het schooljaar vroeg of hij ook in de zomer
kon blijven. Die was in de zomer verantwoordelijk voor de hele pellijn. Door de stage was wel
duidelijk geworden dat hij die verantwoordelijkheid goed aan kon.”
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