
 

             
 
Motie vreemd aan de orde van de dag: meer stageplaatsen in Apeldoorn  

 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 26 november 2020,  

 

Gelezen hebbende de beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende Apeldoorn 

Stagestad d.d. 20 november 2020,  

 

Constaterende dat:  

 

• Er in heel Nederland een groot tekort aan stageplaatsen en leerbanen is;  

• Lessen digitaal plaats kunnen vinden maar stages vaak niet op deze wijze ingevuld 

kunnen worden; 

• In Apeldoorn vooral in het MBO een tekort is aan stageplekken (BBl- en BOL-

plekken);  

• De COVID-19 pandemie dit tekort nog eens versterkt doordat bedrijven 

terughoudender zijn in het bieden van stages en leerbanen;  

• De Gemeente Apeldoorn in het verleden samenwerkte met ondernemingen binnen 

Apeldoorn Stagestad;  

• De landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zich 

inzet om meer stageplaatsen te creëren en daar (ivm de Covid-crisis) extra geld van 

het Rijk voor heeft gekregen;   

• Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft toegezegd dat er een onderzoek komt 

naar de rol van de provincie;  

 

Overwegende dat:  

 

• Het niet hebben/voltooien van een stage of leerbaan er toe kan leiden dat een 

opleiding mogelijk niet succesvol kan worden afgerond;  

• Het niet kunnen afronden van een opleiding verstrekkende gevolgen kan hebben 

voor de betrokken scholieren;   

• de Gemeenteraad zich veelvuldig over het belang van stageplaatsen en leerplekken 

heeft uitgesproken.  



Verzoekt het college:  

 

• bij bedrijven, instellingen en scholen te inventariseren waar zich knelpunten voordoen 

in de totstandkoming van stageplaatsen en de invulling daarvan; 

• te inventariseren hoe goed de gemeente Apeldoorn er zelf in slaagt om 

stageplaatsen te creëren; 

• te bespreken met scholen, bedrijven en instellingen of het gebruik van de diverse 
digitale platforms (zoals bijvoorbeeld www.apeldoornstagestad) en 
samenwerkingsverbanden een impuls kan zijn voor meer stageplaatsen en dit waar 
mogelijk gezamenlijk te stimuleren 

• voor 1 april 2021 de raad te informeren over de uitvoering van deze motie; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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