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Betreft: Beantwoording art. 40 vragen (RvO) inzake “stageplaatsen voor studenten”

Geachte mevrouw Verdiesen en de heer Piena,

Op 8 februari 2021 heeft u raadsvragen gesteld in het kader van stageplaatsen voor studenten. In deze
brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1
Door de Corona crisis is het voor studenten moeilijk een stageplaats te vinden. Stageplekken voor
bepaalde sectoren zijn, met name voor MBO studenten al moeilijk te vinden. Nu zijn er, mede door de
tweede lockdown, in de regio Rijnmond ongeveer 4000 MBO studenten die nog geen stage plek hebben.

Is de portefeuillehouder op de hoogte van deze situatie?

Antwoord:

Nee, aangezien wij geen MBO instelling in Ridderkerk hebben zijn deze cijfers niet bekend. Individuele
leerlingen die geen stageplek kunnen vinden, worden nIet aan de gemeente gemeld

Vraag 2
Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie, eventueel na versoepeling
van de corona maatregelen, stageplekken te creëren?

Antwoord:
Nee, de Corona crisis is ook voor ons een beperkende factor in het aanbieden van stageplaatsen. Het is
functiegroep afhankelijk. De functie/beroepsgroepen waarbij nog wel fysieke aanwezigheid op de
werkplek noodzakelijk is , hebben over het algemeen genomen wel mogelijkheden voor stageplaatsen (op
dit moment zijn er 21 stagiaires werkzaam binnen de BAR-organisatie). Het overgrote deel van de
organisatie bestaat echter uit beroepsgroepen waarbij uitsluitend vanuit huis wordt gewerkt om te kunnen
voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Het uitgangspunt van het aanbieden van een stageplaats is
immers de stagiair kennis te laten maken of voor te bereiden op het werkveld waar hij/zij voor opgeleid
wordt. Het werken op afstand maakt het goed begeleiden van een student dan vrijwel onmogelijk.
Afhankelijk van de individuele doelstellingen per stagiair of opleidingsrichting zou er door het onderwijs
gekeken kunnen worden naar maatwerkoplossingen.
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Vraag 3
Zo ja1 welke en hoeveel? Zo nee1 waarom niet? is de portefeuillehouder bereid een oproep bij
Ridderkerkse bedrijven te doen om (extra) stageplekken voor studenten te creëren? Graag nadere uitleg
van uw antwoord.

Antwoord :

Ja, we zijn bereid om een oproep te doen. Wij begrijpen het knelpunt van het onderwijs en de studenten
in deze tijden van crisis. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid denken we
hier graag in mee. We zijn te allen tijde bereid om in gesprek te gaan met het onderwijs,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en te zoeken naar een eventuele maatwerkoplossing,
welke aansluit bij de opleidings-/stagedoelstellingen. Tevens zijn wij bereid een oproep te doen in de
periodieke economische nieuwsbrief.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderl ;rk,

de..gurgemeester, (_F+

mw. A. Attema


