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Schriftelijke vragen van de fractie D66 volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Beantwoording 
schriftelijke vragen D66 inzake Apeldoorn Stagestad

Voorstel eenheid :
 Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document.
 Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.
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Schriftelijke vragen aan het college van B&W over Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake 
Apeldoorn Stagestad

14 oktober 2020

Van betrokken Apeldoorners horen wij over problemen met de stageplaatsen die scholieren op dit 
moment ondervinden. In de landelijke media verschenen ook verhalen over de grote aantallen 
leerlingen die geen of met zeer grote moeite een stageplaats kunnen vinden.

Sinds 2012 heeft Apeldoorn ook de ambitie om van Apeldoorn een Stagestad te maken. Hiertoe is 
onder andere de site www.apeldoornstagestad.nl gecreëerd. Het lijkt er echter op dat de site niet 
actueel is, terwijl er juist in deze tijden een goede doorverwijzende rol aan toe te delen is. Het 
brengt de fractie van D66 Apeldoorn tot het stellen van de volgende vragen:

1. Hoe wordt het college op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het aantal 
stageplaatsen in Apeldoorn?

2. Is er een dreigend tekort aan stageplaatsen in Apeldoorn, zo ja hoe kan het college hier 
invloed op uitoefenen? Zo nee, hoe heeft Apeldoorn dit onder controle?

3. Is deze problematiek ook onderdeel van de gesprekken die met de Apeldoornse 
ondernemers cq hun vertegenwoordigers worden gehouden? Zo ja, wat zijn hier de 
uitkomsten van? Zo nee, wat is er voor nodig om dit wel onderdeel te maken?

In het verleden zijn er meerdere keren vragen geweest in verband met 
www.apeldoornstagestad.nl en het belang van dit medium.

4. Wordt www.apeldoornstagestad.nl nog actief bijgehouden? Indien dit niet gebeurd wat is 
hiervoor de reden? Wat is de rol van de gemeente hierbij? Welk belang hecht het college 
aan deze site?

5. Is het college bereid om, indien dit nodig is, een aanzet te geven om de site weer actueel 
te krijgen en te houden?

6. Welke mogelijkheden ziet het college om www.apeldoornstagestad.nl bekend / bekender 
te maken en te gebruiken om juist nu leerlingen en bedrijven te helpen elkaar vinden? 
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Beantwoording vragen:

Voordat het college de schriftelijke vragen beantwoordt, wil zij eerst de voorgeschiedenis omtrent 
Apeldoorn Stagestad schetsen.

 Apeldoorn Stagestad is een ondernemersinitiatief. Het is ontstaan uit het 
samenwerkingsverband Apeldoorn IT.

 De samenwerkende ondernemingen in Apeldoorn IT hadden (en hebben) behoefte aan 
gekwalificeerd hoger opgeleid personeel. Zij wilden jongeren naar Apeldoorn trekken en 
voor Apeldoorn behouden door opleidingsplaatsen aan te bieden. Dit leidde in 2012 tot het 
ontstaan van Apeldoorn Stagestad met bijbehorende website.

 Per 2015 werd Apeldoorn Stagestad uitgebreid met de sectoren Techniek en Zorg en is 
de Stichting Apeldoorn Stagestad opgericht.

 Gemeente Apeldoorn en Rabobank hebben de Stichting Apeldoorn Stagestad vanaf 2015 
ondersteund bij doorontwikkeling. Er werd een coördinator aangesteld, er kwam 
persoonlijke begeleiding van stagiairs en er werden extra activiteiten georganiseerd ten 
behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de stagiairs.

 Deze inspanningen ten spijt bleek - gedurende de periode dat Apeldoorn Stagestad actief 
was - er steeds minder interesse te zijn voor de diensten die werden aangeboden. Door 
de dalende vraag van bedrijven, en daarmee steeds minder wordende inkomsten, heeft 
het bestuur uiteindelijk besloten de stichting in 2019 op te heffen.

1. Hoe wordt het college op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het aantal 
stageplaatsen in Apeldoorn?

Het college wordt niet regulier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het 
aantal stageplaatsen in Apeldoorn. In onze overleggen met onderwijsinstellingen en 
bedrijven horen wij echter wel regelmatig over het tekort aan stageplekken, vooral in 
het MBO (BBL- en BOL-plekken).

2. Is er een dreigend tekort aan stageplaatsen in Apeldoorn, zo ja hoe kan het college 
hier invloed op uitoefenen? Zo nee, hoe heeft Apeldoorn dit onder controle?

In heel Nederland, en dus ook in Apeldoorn, is er een groot tekort aan stages en 
leerbanen, vooral in het Mbo. Het tekort is in de coronaperiode toegenomen, omdat 
bedrijven vanwege de onzekerheid over het verloop en de duur van de crisis 
terughoudender worden om stages en leerbanen aan te bieden. Ook zijn er 
bedrijven/instellingen die (tijdelijk) hebben moeten sluiten en bedrijven/instellingen die 
als gevolg van het thuiswerken geen fysieke werkplek hebben om de stage of leerbaan 
vorm te geven. Ook zijn er bedrijven/instellingen (bijv. de zorg) waar juist vanwege 
topdrukte geen mogelijkheden zijn om studenten te begeleiden.

De landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zet 
zich in om meer stageplaatsen te creëren en bemiddelt stageplaatszoekers en -
aanbieders, o.a. via de websites www.stagemarkt.nl en www.leerbanenmarkt.nl en het 
Meldpunt Stagetekort. In verband met de coronaproblematiek heeft SBB voor 2020 4 
miljoen euro extra gekregen om leerbanen en stageplaatsen te werven en te behouden 
voor het praktijkonderwijs, vso, vmbo-leerwerktrajecten en mbo. In 2021 ontvangt SBB 
nog eens 4 miljoen voor dit doel. Deze extra stimulans leek vruchten af te werken: het 
tekort aan stageplaatsen nam landelijk gezien af in september, maar de recente cijfers 
(medio oktober) laten weer een stijging zien. Verder heeft het kabinet 10,6 miljoen euro 
uitgetrokken voor het verhogen van de subsidie Praktijkleren voor leerbedrijven, vooral 
voor bedrijven in sectoren die hard zijn geraakt. 

Het college vindt dit tekort aan stages en leerbanen een zorgwekkende ontwikkeling. 
Het zorgt ervoor dat een aantal studenten hun opleiding niet succesvol kan afronden 

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.leerbanenmarkt.nl/
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en dat hun baankansen verkleinen. Als college hebben wij op dit gebied geen 
bevoegdheden, maar we zullen in onze contacten met bedrijven hen stimuleren 
studenten stageplaatsen en leerbanen aan te bieden. Onderwijsinstellingen zullen we 
vragen meer in te zetten op de begeleiding van studenten die een stageplaats zoeken.

3. Is deze problematiek ook onderdeel van de gesprekken die met de Apeldoornse 
ondernemers cq hun vertegenwoordigers worden gehouden? Zo ja, wat zijn hier de 
uitkomsten van? Zo nee, wat is er voor nodig om dit wel onderdeel te maken?

Arbeidsmarkt en human capital zijn structureel onderwerp van gesprek in contacten 
met ondernemers en initiatieven. Als gemeente vervullen wij wel een rol als het gaat 
om het bij elkaar brengen van bedrijfsleven en onderwijs, dat uit zich bijvoorbeeld in 
initiatieven als pop-up store Techniek en New Tech Park. 

4. Wordt www.apeldoornstagestad.nl nog actief bijgehouden? Indien dit niet gebeurd wat 
is hiervoor de reden? Wat is de rol van de gemeente hierbij? Welk belang hecht het 
college aan deze site?

Apeldoorn is een ondernemende stad en regionale banenmotor. Onze bedrijven 
bieden werk aan veel Apeldoorners en inwoners uit de regio. Het is belangrijk voor de 
bedrijven om de beschikking te hebben over voldoende geschoold en gekwalificeerd 
personeel. Apeldoorn zet dan ook in op het aantrekken, binden en boeien van (meer) 
talent. 

Het door de gemeente en Rabobank ondersteunde Apeldoorn Stagestad vormde een 
middel om jongeren, die een HBO-studie volgden, naar Apeldoorn te trekken en om 
hen voor Apeldoorn te behouden. Apeldoorn Stagestad was een zelfstandige stichting. 
Deelnemers betaalden jaarlijkse een financiële bijdrage aan Apeldoorn Stagestad. Via 
Apeldoorn Stagestad hebben verschillende HBO-studenten een stageplek of zelfs een 
dienstverband weten te bemachtigen bij een Apeldoorns bedrijf in de Maakindustrie, IT 
of Zorgsector. Ook de gemeente Apeldoorn heeft haar steentje bijgedragen door 
stageplekken aan te bieden via Apeldoorn Stagestad.

Gedurende de periode dat Apeldoorn Stagestad actief was, bleek dat er steeds minder 
interesse was voor de diensten die werden aangeboden. Door de dalende vraag van 
bedrijven, en daarmee steeds minder wordende inkomsten, heeft het bestuur 
uiteindelijk besloten de stichting in 2019 op te heffen. In het mogelijke succes van 
Apeldoorn Stagestad bleef men geloven, echter het initiatief om echt deel te nemen 
aan Apeldoorn Stagestad bleef uit. De website wordt sindsdien niet meer bijgewerkt.

5. Is het college bereid om, indien dit nodig is, een aanzet te geven om de site weer 
actueel te krijgen en te houden?

De Stichting Apeldoorn Stagestad is opgeheven, mede als gevolg van het uitblijven 
van bedrijven en instellingen die hieraan willen deelnemen. Het college ziet geen 
perspectief om Apeldoorn Stagestad nieuw leven in te blazen.

6. Welke mogelijkheden ziet het college om www.apeldoornstagestad.nl bekend / 
bekender te maken en te gebruiken om juist nu leerlingen en bedrijven te helpen elkaar 
vinden? 

Stichting Apeldoorn Stagestad is beëindigd. Tijdens en na het bestaan van Apeldoorn 
Stagestad bleek en blijkt dat bedrijven en onderwijs/studenten elkaar op andere wijzen 
weten te vinden. Studenten benaderen zelf bedrijven. Bedrijven kloppen aan bij 
onderwijsinstellingen of vice versa. Het college ziet hierin geen rol meer voor de 
website van Stagestad.

http://www.apeldoornstagestad.nl/
http://www.apeldoornstagestad.nl/
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