Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
datum
: 9 september 2020
van
: Daisy Vliegenthart
onderwerp : Gebrek aan stageplaatsen
Inleiding
De laatste weken verschijnen er alarmerende berichten 1 over het schrijnend tekort aan stageplaatsen
voor MBO’ers. Uit een kleine rondgang van het CDA Gelderland bij een aantal Gelderse ROC’s blijkt
dat deze problematiek ook in onze provincie helaas zeer herkenbaar is.
Het toenemende tekort aan stageplaatsen houdt direct verbond met de Coronacrisis. De begeleiding
van studenten is lastiger door alle maatregelen. Er is bijvoorbeeld te weinig ruimte om een stagiaire te
plaatsen of Corona maatregelen maken begeleiding lastig. Daarnaast is de werkdruk, juist door het
uitbreken van de coronacrisis, enorm, zowel bij ondernemers als MBO’s.
We zien dat het tekort aan stageplaatsen sectoren treft waar nu weinig werk is, zoals horeca en
beveiliging. Maar dat het juist ook de sectoren treft waar al een enorm te kort is aan arbeidskrachten
is, zoals de ICT, techniek en de zorg.
Onvoldoende stageplaatsen kan zorgen voor vertraging in de opleiding en voor extra schooluitval en
daarmee een toename van de jeugdwerkeloosheid.
Er komt de komende tijd van het Rijk 2 gelden 3 beschikbaar maar het CDA heeft het idee dat dit nog
niet de oplossing is voor het probleem. Juist in deze tijd denken wij dat de provincie een hele
waardevolle rol kan spelen in deze problematiek. Vandaar dat wij de volgende vragen hebben:
Vragen
1. Bent u bereid om in kaart te brengen hoe groot het tekort in stageplaatsen (per arbeidsmarkt
regio en per sector) op dit moment in Gelderland is?
2. Bent u bereid om (per arbeidsmarktregio en per sector) te kijken wat de oorzaken zijn van het
grote tekort aan stageplaatsen?
3. Bent u bereid om in overleg te gaan met ondernemers, instellingen en onderwijsorganisaties
om te kijken wat zij nodig hebben om weer stageplaatsen te gaan bieden? En waar de
provincie een rol kan spelen?
4. Wilt u dit, gezien de grote problematiek, op korte termijn oppakken en binnen twee maanden
met een aanpak komen?

1

Zie bijvoorbeeld:

https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5180020/mbo-stageplek-corona-tekort-ssb-zorg-welzijn-ict-ik-zoek-een-stage
https://nos.nl/artikel/2347579-mbo-vreest-meer-studievertraging-door-coronamaatregelen.html

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/sociaal-pakket-van-14-miljard-biedt-hulp-bij-baanverlies-enschulden
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https://www.mboraad.nl/nieuws/corona-update-kabinet-komt-met-budgetten-voor-om-en-bijscholing-door-het-mbo

