
WIL JIJ STAGELOPEN OF 

WERKEN IN HET BUITENLAND? 

De wereld ligt voor je open!
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Ben je tussen de 18 

en 30 jaar oud?

Heb je minimaal 3 maanden de tijd?
Ben je gezond?Heb je goede referenties?

Neem dan contact op 

met ons!



Heb jij er wel eens over nagedacht om een 
tijdje naar het buitenland te gaan?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Stichting Uitwisseling organiseert voor jongeren al meer 
dan 55 jaar praktijkstages of werk in diverse sectoren 
van de land- en tuinbouw in het buitenland. Al duizenden 
deelnemers hebben van onze diensten gebruik gemaakt.

Je kunt via ons je buitenland stage organiseren of in het 
verlengde van je opleiding werkervaring in het buiten-
land opdoen.

Samen met partnerorganisaties in het land van je keuze, 
zorgen wij ervoor dat je internationale stage/werkplek 
goed en zorgvuldig geregeld wordt: al onze deelne- 
mers zijn verzekerd van een legale verblijfsstatus. Kwa-
liteit staat bij ons voorop: Goede voorbereiding, begelei-
ding vooraf, tijdens en zonodig na de stage maken deel 
uit van onze programma’s.

Afhankelijk van het land zijn er plaatsen beschikbaar in 
de paardensector, wijnbouw, akkerbouw, melkvee, vlees-
vee, techniek: landbouwmechanisatie, tuinbouw, agrotoe-
risme, groenvoorziening, bosbouw en bloemenwinkels.

De periode varieert van 3 tot 12 maanden. In enkele 
landen kan de periode zelfs oplopen tot 18 maanden! 
De meeste partners accepteren het hele jaar rond 
deelnemers. Gedurende je verblijf in het buitenland 
maak je van binnenuit kennis met het land en de cultuur. 
Naast de werk/stageplaats wordt ook de huisves-
ting geregeld. De beloning verschilt per land en 
programma.

Een internationale stage of 
werkervaring is een belang-

rijke stimulans voor je 
oriëntatie, ondernemer- sc-

hap en de ontwikkeling van 
je persoonlijkheid. 

Stichting Uitwisseling kan 
via haar netwerk van in-
ternationale partners veel 
bieden. Om je een idee te 
geven hoe het in zijn werk 
gaat, hebben we voor 
deze brochure met twee 
van onze oud-deelnemers 
gesproken.

Joyce van der Sluiszen is 
25 jaar oud en studeert 
voor dierenartsassistente 
bij  Helicon Opleidingen 
in Nijmegen. Zij heeft 3 
maanden stage gelopen 
op een paardenbedrijf in 
Amerika.

Theo Sneek is 24 jaar 
oud en besloot om na 
zijn studie voor 12 
maanden te gaan 

werken op 
een melk-
veebedrijf 
in Nieuw 
Zeeland.
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Waarom de keuze Amerika en Nieuw Zeeland?
Joyce: Ik wilde altijd al een buitenlandse stage doen. Via een klas-
genote kwam ik in contact met de manager van mijn stagebedrijf. 
Zij heeft mij enthousiast gemaakt voor een stage in Amerika.
Theo: Ik was erg benieuwd hoe ze daar boeren. Er is weinig 
bekend over de melkveehouderij in Nieuw-Zeeland, een land 
dat toch vooral geassocieerd wordt met schapen.

Wat was de eerste indruk van het land?
Joyce: Toen ik in Chicago uit het vliegtuig stapte vond ik alles 
vooral héél erg groot. Tevens bleek het moeilijk om ter plekke 
even naar Nederland te bellen , omdat daar een speciale zeer 
moeilijk verkrijgbare telefoonkaart voor nodig is.
Theo: Het weer was na aankomst bewolkt en regenachtig. Later 
toen de zon doorkwam zag ik dat ie uit het noorden scheen en 
besefte ik opeens dat ik aan de andere kant van de wereld zat. 
De boerderijen waren rommeliger en minder luxe dan in  
Nederland. 

Wat heb je geleerd op het bedrijf waar je werkte?
Joyce: Ik heb veel geleerd op het gebied van paardenfokkerij  
(o.a. natuurlijke bevruchting, kunstmatige inseminatie en em-
bryotransplantatie.) en in de omgang met jonge paarden (met 
name Friezen en Akhal-theken). Theo: Ik heb veel geleerd over 
het Nieuw-Zeelandse beleid. De veehouderijen zijn er veel so-
berder en de productiekosten liggen lager. Ook is mijn Engels 
een stuk verbeterd en heb ik geproefd van de Nieuw-Zeelandse 
cultuur.

Wat deed je in je vrije tijd?
Joyce: Vaak ging ik met vrienden winkelen in de mall 
, naar de film, of naar evenementen zoals 
rodeo’s, fairs (soort van grote braderie 
met kermis en veeshow) en westernshows.  
Verschillende grote steden heb ik 
bezocht, bv Chicago en familie of 
buren nodigden ons vaak voor 
de barbecue uit.
Theo: ’s Avonds at ik 

Interview met twee oud-deelnemers

meest-al mee met de baas 
en zijn familie, of ik ging bij 
de andere stagiaires langs. In 
de weekenden gingen we 
uit in de stad Christchurch. 
Geoff, de eigenaar van 
RENZ (Rural Exchange 
New Zealand, partneror-
ganisatie van Stichting 
Uitwisseling)  organiseerde 
diverse activiteiten voor 
de buitenlandse stagiaires 
in Nieuw-Zeeland, zoals  
twee seminars, een raf-
ting- en waterskiweekend 
en een uitstapje naar het 
zuider-eiland.  

Voldeed je stage aan je 
verwachtingen?
Joyce: Om eerlijk te zijn heb 
ik voordat ik naar Amerika 
ging eigenlijk weinig bij mijn 
stage stilgestaan. Een zware 
toets, die ik op de valreep 
nog moest halen, eiste al 
mijn aandacht op.  Mijn 
stage heb ik als zeer positief 
ervaren. Ik had veel vrijheid 
in mijn werk.
Theo: Na eenmaal gewend 



te zijn aan de nieuwe systemen en de 
grote afstand tot “thuis”,   voldeed uitein-
delijk mijn stage zeker aan mijn verwacht-
ingen. Ik heb het prima getroffen op mijn 
stagebedrijf, zeker omdat het een niet te 
grote boerderij was met een perfecte 
ligging op korte afstand van stad, zee en 
bergen.

Denk je dat de stage van waarde zal zijn 
voor je toekomstige carrière?
Joyce: mijn nieuw verworven ervaring in 
het omgaan met jonge paarden komt in 
de toekomst zeker goed van pas . Boven-
dien wordt je op zo’n groot bedrijf , met 
altijd werk , steeds vindingrijker en leer je 
de tijd beter in te delen. Ook is mijn En-
gels verbeterd en ben ik mentaal sterker 
geworden . 
Theo: Mijn stage is erg nuttig geweest, 
omdat ik de kat uit de boom heb kun-
nen kijken. Ik zie meer perspectief in de 
veehouderij in Nieuw-Zeeland dan in 
Nederland, waardoor ik nu een eventuele 
emigratie overweeg.

Tel:  072 589 61 44
Fax: 072 589 40 08
E-mail: info@uitwisseling.nl
http://www.uitwisseling.nl

STICHTING 
UITWISSELING EN 
STUDIEREIZEN VOOR 
HET PLATTELAND – SUSP

Postadres:
Postbus 9225
1800 GE ALKMAAR

St ichting Uitwisseling
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