Veiligheidsrisico’s bij een buitenland stage
Achtergrond
Steeds meer studenten kiezen ervoor om stage te lopen in het buitenland, dit wordt vanuit het FC
ook gestimuleerd. Echter, zien we dat door terrorisme steeds meer gebieden een verhoogd risico op
aanslagen hebben. De Nederlandse overheid houdt een systeem bij met 4 codekleuren. Groen (geen
bijzondere veiligheidsrisico’s), Geel (let op, veiligheidsrisico’s), Oranje (alleen noodzakelijke reizen)
en Rood (niet reizen). Voorop staat dat het Friesland College haar zorgplicht hoog opneemt en met
betrekking tot de veiligheid van de studenten een beschermende rol vervult. Het Friesland College
adviseert haar studenten dan ook om in geen geval af te reizen naar gebieden waar verhoogde
veiligheidsrisico’s gelden.
Het stoppen van de stage
Wanneer je op stage gaat, of dat in Nederland is of het buitenland, wordt er een BPV-overeenkomst
door jou, de onderwijsdirecteur van jouw opleiding en het bedrijf waar je stage gaat lopen,
ondertekend. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de rechten en plichten van de
student, het Friesland College en het bedrijf. Hierin is ook afgesproken dat de overeenkomst kan
worden beëindigd als er zwaarwegende omstandigheden zijn die het beëindigen noodzakelijk maken
(art. 11 onder h van de algemene bepalingen bij de BPV-overeenkomst). Wanneer er aanslagen zijn
gepleegd in het land waar jij naartoe gaat, of als de Nederlandse overheid denkt dat de kans op
aanslagen in dat land groot is, is er sprake van die zwaarwegende omstandigheden. Jij, jouw
onderwijsdirecteur of het bedrijf kunnen er dan voor kiezen om de overeenkomst te beëindigen,
waardoor jouw stage in het buitenland niet door kan gaan of wordt gestopt.
Het kan ook zijn dat de overeenkomst nog niet door alle partijen is ondertekend. In dat geval
kunnen alle partijen ervoor kiezen om de overeenkomst niet te ondertekenen. De onderwijsdirecteur
van jouw opleiding zal de overeenkomst niet tekenen zolang er een verhoogd veiligheidsrisico geldt.
Alleen bij code groen zal de onderwijsdirecteur akkoord gaan met de stage in het buitenland.
Het is niet mogelijk om in het kader van de beroepspraktijkvorming op eigen risico naar het
buitenland af te reizen.
Aansprakelijkheid
In de BPV-overeenkomst worden afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid van het Friesland
College, het bedrijf en jouw verantwoordelijkheden als student. Hierin is onder andere afgesproken
dat de student onder de aansprakelijkheid van de het bedrijf valt, wanneer de student in opdracht
van die organisatie opdrachten uitvoert (art. 5 algemene bepalingen BPV). Een student die tijdens de
stage door het bedrijf voor een opdracht naar het buitenland wordt gestuurd, valt onder de
verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het Friesland College is niet aansprakelijk, maar kan er wel voor
kiezen om de BPV-overeenkomst te beëindigen als wij horen dat het bedrijf jou naar een land laat
gaan met verhoogde veiligheidsrisico’s.
Links
Voor meer informatie over reizen naar het buitenland en de gebieden waar een verhoogd
veiligheidsrisico geldt, kun je op onderstaande links kijken:
- Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen:
https://www.anvr.nl/default.aspx
- Nederlandse Overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

