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EUROPEES PARLEMENT Deel van opleiding of stage in buitenland om hoge werkloosheid onder jongeren te bestrijden

‘Mbo’ers moeten grens over’
door Frans Boogaard
DEN HAAG/STRAATSBURG – Om de

hoge werkloosheid onder jonge
mbo’ers te bestrijden, moeten ze
een deel van hun opleiding of
stage in het buitenland doen.
Het Europees Parlement (EP)
gaat dit financieren.
Het EP stemt vandaag zo goed als
zeker vóór een voorlichtingscampagne die de reislust onder mbo’
ers moet stimuleren. Hiermee wil
de EU de Europese jeugdwerkeloosheid, van gemiddeld 22 procent, te
lijf gaan. De campagnes moeten

duidelijk maken dat er veel geld
klaar ligt voor uitwisselingsprogramma’s en buitenlandse stages het Erasmus-plusprogramma - en
dat dit niet alleen bestemd is voor
hogeropgeleiden.
Ook de reiskostenvergoeding
voor mbo’ers die net over de grens
een stageplek vinden, maakt een
goede kans op een meerderheid.
Duizenden jongeren in vooral de
oostelijke en zuidelijke provincies
kunnen zo in Duitsland aan de
slag, aldus de Europarlementariërs
Jeroen Lenaers (CDA) en Agnes
Jongerius (PvdA). In plaats van te
betalen voor onderdak, zou de EU

de reiskosten moeten betalen.
„Heel belangrijk, want juist mbo’
ers pakken vaak liever hun brommertje dan een kamer. Zij zijn
doorgaans jonger en wonen nog bij
hun ouders.’’ Minder dan 1 procent
van de mbo’ers loopt nu stage in
het buitenland. „Jammer, want in
bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen

“

Ze zitten in Duitsland te
springen om mbo’ers die
wij zo kunnen leveren.
Parlementariër Jeroen Lenaers

zitten ze te springen om mbo’ers
die wij vanuit Brabant en Limburg
zo kunnen leveren”, aldus Lenaers.
Dat geldt ook voor de kinderopvang, weet Jongerius. „In Limburg
loopt de werkgelegenheid in die
sector terug, in Duitsland moeten
vrouwen werk laten schieten, omdat ze geen Kindergarten vinden.’’
Volgens Lenaers is het heel belangrijk dat mbo’ers leerervaring opdoen bij een buitenlands bedrijf,
zelfs al is het vlak over de grens. Ze
kunnen daardoor makkelijker bij
buitenlandse bedrijven terecht en
vergroten ook hun ‘marktwaarde’
thuis. Om het systeem te laten wer-

ken, is het wel nodig, aldus Jongerius, dat lidstaten elkaars diploma’s
en
werkervaring
erkennen.
„Want”, zegt de oud-FNV-voorzitter, „stages en werkervaring zijn prima, maar ik zie graag ook echte banen.”
Het
Erasmus-plusprogramma
geeft voor een studie in het buitenland minimaal 150 euro en maximaal 270 euro subsidie per maand,
afhankelijk van het land van bestemming. Voor stage gaat het om
minimaal 270 en maximaal 390 euro per maand. Aanvragen en selectie voor de beurzen lopen via de eigen onderwijsinstelling.

