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Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake stages:

statenstukken

1.

20027772

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 3 augustus 2020
Hoeveel stagiaires heeft de provincie
Zeeland binnen de eigen organisatie
in dienst? En hoe
verhoudt dit zich met een jaar geleden?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Op dit moment heeft de organisatie een
overeenkomst met 20 stagiair(e)s, dit
loopt op naar 25 in de komende maanden. De verhouding ten opzichten van
een jaar geleden is hetzelfde. De organisatie heeft gemiddeld jaarlijks hetzelfde
aantal stagiair(e)s en stelt zich ook het
doel dit aantal jaarlijks te behalen.

2.

Hebben alle stagiaires hun stage bij
de provincie Zeeland af kunnen ronden?

2.

Ja, ondanks corona hebben alle stagiair(e)s hun stage bij de Provincie
Zeeland af kunnen ronden. We hebben
tevens voor 2 stagiair(e)s de stage verlengd omdat ze geen andere stageplaats konden vinden voor hun volgende
stageperiode.

3.

Heeft de provincie Zeeland binnen de
eigen organisatie een plan klaarliggen zodat stagiaires bij langer thuiswerken toch hun stage kunnen starten en afronden?

3.

Er is geen specifiek plan voor stagiair(e)s. We passen maatwerk toe en
kijken van tevoren heel goed of we een
stagiair(e)s passende begeleiding kunnen bieden. In deze bijzondere omstandigheden hebben we daar zeker extra
oog voor en zorgen ervoor dat een stagiair(e) de stage zo goed mogelijk kan
afronden.

4.

Is bij het college bekend of er studenten in de provincie in de problemen
komen doordat er te weinig stageplekken zijn?

4.

Er zijn bij het college signalen binnengekomen over problemen rondom het vinden van stageplaatsen in Zeeland. Zo is
er door Scalda aangegeven dat er voor
een aantal mbo opleidingen, o.a. in de
zakelijke dienstverlening, fors minder
stageplaatsen beschikbaar zijn (management assistent, bedrijfsadministrateur of juridisch-administratief dienstverlener). Juist voor studenten die op kantoren aan de slag moeten gaan, is het in
coronatijden lastig om een stage te vinden. In de fysieke kantoren is de ruimte
beperkt vanwege de 1,5 meter maatregel, en veel bedrijven vinden het lastig
om stagiair(e)s op afstand te begeleiden. Ook voor de ICT opleidingen van
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Scalda geldt het tekort aan stageplaatsen (niveau 2, 3 en 4).
De HZ University of Applied Sciences
geeft aan dat er geen stageplaatsentekort is gesignaleerd. Het Hoornbeeck
college geeft aan dat er na een intensieve extra inzet op dit onderwerp geen
studenten zonder stage zijn. Voor UCR
geldt dat stagelopen geen onderdeel uitmaakt van het reguliere onderwijsprogramma.

5.

Wat gaat het college er aan doen om
te voorkomen dat er een gebrek aan
stageplaatsen ontstaat binnen
Zeeland?

5.

Naast actieve monitoring en contact met
de Zeeuwse onderwijsinstellingen wordt
er gestuurd op het aanspreken van/bewustwording binnen het bedrijfsleven
om hun essentiële rol in het opleiden
van de Zeeuwse toekomst te benadrukken (ook in het licht van de aanhoudende vergrijzingstrend). Zo zal er via
de bestaande kanalen (o.a. d.m.v. een
stagespecial van de nieuwsbrief van het
Aanvalsteam Arbeidsmarkt) en via verschillende mediakanalen en netwerkplatforms op het belang van stages worden gewezen. Ook wordt er bekeken of
er instrumentarium moet en kan worden
ontwikkeld om het tekort op te lossen via
andere wegen, bijv. door middel van ondersteuning aan bedrijfsleven in de vorm
van extra begeleiding of nieuwe aanpakken/werkvormen. Hiervoor wordt goed
gekeken naar de behoefte van bedrijfsleven en onderwijs om gericht tot oplossingen te komen.

6.

Is het college bereid om samen met
het Zeeuwse onderwijs en met
Zeeuwse werkgevers in gesprek te
gaan over het aantal beschikbare
stageplaatsen en te stimuleren dat er
voldoende stageplaatsen worden
aangeboden?

6.

Zie het antwoord op vraag 5.
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