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Geachte leden van de raad,

Bij de bespreking van de programmabegroting in uw raad heeft u uw zorg uitgesproken over het 
stagetekort in het mbo als gevolg van de coronamaatregelen. Daar is de toezegging gedaan om met 
SBB en het mbo te werken aan een regionaal actieplan stage-impuls (20/T438). Tevens heeft Student 
& Starter met motie 405 gevraagd om samen met zorgopleidingen en Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) te kijken wat zorginstellingen nodig hebben om meer 
stageplekken voor mbo-studenten te creëren. In deze brief informeren we u over de stappen die we 
hebben gezet en bieden we u het regionaal actieplan stagetekorten aan dat we met de mbo’s, SBB en 
werkgeversorganisaties hebben opgesteld. Met de ondertekening door Utrechtzorg wordt specifiek 
het netwerk van zorgwerkgevers betrokken bij dit actieplan, zoals gevraagd in motie 405.

Sinds de eerste lockdown in maart 2020 zien we de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt 
en daarmee ook op de stagemogelijkheden voor mbo-studenten. Uit de cijfers van SBB blijkt dat de 
arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in de top 5 van regio’s staat met de grootste stagetekorten. Dit 
beeld verandert dagelijks, maar de stagetekorten blijven. 

Om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor alle mbo-studenten is er gezamenlijke extra 
inzet nodig naast alle acties die de betrokken partijen al ondernemen; van onderwijs, SBB, 
werkgevers en overheden. Daarom verbinden deze partners zich aan het Actieplan stagetekorten 
mbo-studenten regio Utrecht en zullen allen op hun eigen manier bijdragen om alle mbo-studenten 
een zo volwaardig mogelijke stageplek aan te bieden. De gemeente Utrecht is partner en neemt een 
actieve rol in de totstandkoming en realisatie van dit plan.

Met de extra inzet zetten we in op de opleidingen/sectoren waar de stagetekorten het grootste zijn. De 
redenen voor stagetekorten kunnen voor iedere opleiding/sector anders zijn, waardoor maatwerk 
nodig is. Ook richten we ons op meer algemene versterkende maatregelen om te zorgen voor 
voldoende stage- en leerwerkplekken in alle sectoren.
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Door middel van het versterken van de samenwerking tussen de partners onderling zorgen we voor 
korte lijnen tussen onderwijs en werkgevers. Ook maken we gebruik van de bestaande netwerken van 
de gemeente Utrecht om mbo-stageplekken te stimuleren. De gemeente Utrecht wil het goede 
voorbeeld geven en zet zich in voor stageplekken voor mbo-studenten binnen de gemeente zelf. 

Het instrument social return wordt gericht ingezet voor stageplekken voor mbo-studenten. De 
adviseurs social return van de gemeente informeren de opdrachtnemers actief over het belang van 
het aanbieden van mbo-stageplekken en denken mee over andere manieren waarop social return kan 
bijdragen aan meer stageplekken. 

De voorkeur gaat uit naar stageplekken bij erkende leerbedrijven, die zoveel mogelijk lijken op de 
stageplekken zoals ze zouden zijn zonder corona. Waar dit niet mogelijk is zetten de partners zich 
gezamenlijk in om alternatieve stage- en praktijkopdrachten mogelijk te maken. 

Het is van belang dat alle betrokkenen bij het aanbieden van stage- en praktijkopdrachten kennis 
hebben van de vraag die er is en mogelijkheden die worden geboden. We zetten een gezamenlijke 
campagne op richting werkgevers. Er komt een website waar alle informatie staat voor werkgevers 
over het aanbieden van stageplaatsen tijdens de coronacrisis. Op deze site staan onder andere 
handvatten voor stagebegeleiding, best practices en een Q&A met de antwoorden op de vragen die 
leven binnen organisaties. Alle partners brengen actief stageplekken voor mbo-studenten onder de 
aandacht van werkgevers in hun netwerk. We ontwikkelen een communicatietoolkit waar de partners 
gebruik van kunnen maken. 

Omdat het probleem nu in volle omvang speelt, richten we ons in eerste instantie op de korte termijn, 
maar onderzoeken ook mogelijke oplossingen voor de langere termijn omdat extra inzet nodig is 
zolang de coronaeffecten voelbaar zijn in de stageplekken voor mbo-studenten.  

We richten ons met dit plan op de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en starten met de partners die 
dit actieplan mede hebben ondertekend. Andere regionale partners zijn van harte welkom om ook aan 
te sluiten. We hebben iedereen nodig om alle mbo-studenten te helpen aan een goede stageplek.

Over de resultaten die we boeken met dit stageplan zullen we u op de hoogte houden in de 
tweewekelijkse coronabrieven die u van ons ontvangt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


