Schriftelijke vragen: ‘Actieve rol gemeente Leeuwarden voor
stageplekken voor studenten van mbo en hbo?"
Donderdag 5 november 2020,
Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in
artikel 41, eerste lid, van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der
gemeente Leeuwarden
Geacht College,
Afgelopen week verscheen het artikel ‘Mbo bereidt zich voor op noodgrepen door corona:
'De kwaliteit van het onderwijs is niet meer dezelfde als voorheen' in de Leeuwarder
Courant.1 De MBO Raad luidt de noodklok over de staat van het middelbaar
beroepsonderwijs. Er kan te weinig praktijkles worden gegeven, de kwaliteit van online les
is op de lange duur niet toereikend en er is groot gebrek aan stageplekken.
D66 is zich ervan bewust dat met name jongeren ook perspectief moeten houden. Zij
worden onevenredig hard geraakt met verlies van banen en stageplekken en lopen kans
op onderwijsachterstanden met alle gevolgen voor hun toekomst. Dat in combinatie met
het verlies aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding leidt tot een aanzienlijke groei in
mentale klachten en isolement en draagt soms bij aan baldadigheid of (ergere) overlast.
D66 maakt zich dan ook zorgen om de - toekomst van de - studenten in de gemeente
Leeuwarden en wil het college daarom de volgende vragen stellen:
1. Is het college bekend met de in dit artikel geschetste problematiek?
2. Zo ja, wat is de orde van grootte van de tekorten in stageplekken in Friesland voor onze
mbo-studenten én voor hbo-studenten?
3. Heeft het college in beeld wat het effect is van de stagetekorten op het welzijn van mbostudenten en hbo-studenten in de gemeente (vereenzaming, psychische problematiek en
overige problematiek)?
4. Hoeveel stageplekken biedt de gemeente Leeuwarden voor mbo- en voor hbostudenten (hoe is deze verdeling: percentage mbo-plekken en percentage hbo-plekken)?
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In de gemeente Den Haag is besloten om een coronabuffer in te zetten met een
omvangrijk sociaal-economisch herstelplan om Den Haag sterker uit de crisis te laten
komen. Dit plan zet onder andere in op het helpen en ondersteunen van hun studenten.
6: In hoeverre heeft het college al een plan om de studenten sterker uit de crisis te laten
komen?
5. In hoeverre is het mogelijk extra stageplekken te creëren binnen de gemeentelijke
organisatie voor deze studenten om ze toch deze belangrijke en onmisbare leerervaring
op te doen?
6. Is het college al in gesprek met onderwijs, bedrijfsleven en provincie over een korte
termijn én een lange termijn aanpak om stageplekken te faciliteren?
7. Zo ja, welke oplossingen zijn er voorgesteld?
8. Zo nee, bent u met ons van mening dat het gemeentebestuur een meer actieve
faciliterende rol kan spelen?
Namens D66 Leeuwarden,
Met vriendelijke groet,
Johan Magré

