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@PvdA-Venlo 
-Amendement RV 2022-039 Programmabegroting 2023-2026 
"Stimulering meer stageplaatsen en ondersteuning begeleiding bij stages en leerbanen mbo" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen 0p 4-11-2022 

Constateert dat 

• Het lopen van een stage bij een organisatie of bedrijf voor studenten belangrijk is en noodzakelijk is om hun 
opleiding af te kunnen ronden; 

• Vooral studenten op mbo-niveau moeite hebben om een goede stageplek te vinden; 
• Er door corona al een tekort ontstond aan stageplaatsen. Inflatie, stijgende grondstof- en energieprijzen en 

een tekort aan stagebegeleiders dreigen nu roet in het eten te gooien om over voldoende stageplaatsen te 
kunnen beschikken; 

• Er per 22 september 2022 landelijk een tekort van 3.247 mbo-stageplaatsen en leerbanen is. 

Overweegt dat 

• De gemeente grote waarde hecht aan goed onderwijs en goed opgeleide starters op de arbeidsmarkt, 
waarbij de stage een belangrijke rol speelt in de studie; 

• Het opdoen van praktijkervaring van essentieel belang is voordat studenten de arbeidsmarkt betreden en 
daarmee ook in het belang van toekomstige werkgever is; 

• Bijna de helft van alle studenten in Nederland studeert aan een mbo. Dat zijn ongeveer 500.000 jongeren. 
• De positie van mbo-studenten moet worden versterkt en de studenten de (financiële) waardering moeten 

krijgen, die ze verdienen; 
• Organisaties/bedrijven weinig mogelijkheid hebben om stagiairs op een goede manier te begeleiden. 
• Het wenselijk is dat de gemeente zich net als bijvoorbeeld de gemeente Utrecht actief m.b.t. deze 

stageproblematiek opstelt richting onderwijsinstellingen en de partners in het bedrijfsleven en 
maatschappelijk middenveld door subsidies beschikbaar te stellen. 

En besluit 

• Te stimuleren, dat meer stageplaatsen (bol) en leerbanen (bbl) voor mbo-studenten in 2023 worden 
gerealiseerd en werkgevers worden ondersteund bij de begeleiding van de studenten; 

• Hiervoor eenmalig een bedrag van € 60.000,- uit te trekken en dit bedrag te dekken middels de post 
algemene reserve. 

En gaat over tot de orde van de dag, 


