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EMS EMS10 2705287 11-11-2020 Stimuleren stageplaatsen in Flevoland
Verzoeken het college:
•	De situatie rondom vraag en aanbod op 
het gebied van stageplaatsen nauwgezet 
te blijven volgen;
•	Indien er middelen nodig zijn om een 
dip in het aantal beschikbare 
stageplaatsen op te vangen, deze in 
eerste instantie te zoeken in de 
beschikbare middelen van de Human 
Capital Agenda;
•	Indien daar onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn voor initiatieven om 
het aantal beschikbare stageplaatsen 
aan te sluiten bij de vraag, een voorstel 
voor te leggen aan de Staten;
•	Zich maximaal in te spannen om zoveel 
mogelijk stageplaatsen beschikbaar te 
stellen, zo ook bij de provinciale 
organisatie.

DENK, D66, 
PvdA, CDA, CU, 
GroenLinks, 
PvdD

Reus, J. de S&B 08-02-2021: de provincie heeft regelmatig overleg met de 
onderwijspartners over de stages. De onderwijsinstellingen 
geven tot nu toe aan (27-1-21) dat het nog steeds lukt om 
oplossingen te vinden.
Het bijhouden van het aantal stageplekken bij de provincie 
wordt gedaan door HRM.
21-06-2021: tijdens het overleg met de onderwijsorganisaties in 
april 2021 bleek dat de onderwijsonstellingen voor alle 
studenten nog steeds stageplekken weten te vinden met 
uitzondering van het ROC van Flevoland dat stageplekken zocht 
voor een aantal techniekstudenten. De Sectortafel Techniek RWF 
heeft hier actie op gezet en er hebben zich inmiddels 
verschillende bedrijven gemeld die stageplaatsen aan hebben 
geboden.
18-10-2021: De onderwijsinstellingen hebben extra middelen 
ontvangen om meer stageplaatsen te realiseren en zetten deze 
middelen ook in, bijvoorbeeld door extra capaciteit in te zetten 
om stageplaatsen bij werkgevers te realiseren. Er wordt 
regelmatig naar een stand van zaken gevraagd aan de 
arbeidsmarktregio (RWF) en de onderwijsinstellingen en of er 
maatregelen/middelen nodig zijn vanuit de provincie.
07-02-2022: het onderdeel maximale inspanning stageplaatsen 
bij de provincie moet door HRM uitgevoerd worden.
Op 27-1-2022 vond een ambtelijk overleg (arbeidsmarktregio) 
plaats. De onderwijsinstellingen in Flevoland maken deel uit van 
dit overleg  In het overleg hebben de onderwijsinstellingen 

18-10-2021: 
Aanhouden in 
afwachting 
van de 
monitoring 
van de 
komende 
periode
07-02-2022: PS 
informeren 
over de 
laatste stand 
van zaken, de 
motie als 
uitgevoerd 
beschouwen 
en van de lijst 
afvoeren.

02-03-2022: 
Afvoeren
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