
 

VOETNOOT 
1. Pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond. CBS. 

https://dashboards.cbs.nl/v2/OCW_arbeidsmarktsituatie/ (Banen, uitsplitsing stage, niveau ‘wel stage’) 
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BETREFT   

STAGEPLAATSEN: JUIST NU! 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
De huidige gezondheidscrisis en de economische nasleep hiervan zorgen voor een 
structureel tekort aan stageplekken, zowel op de korte als de lange termijn. Zo 
blijkt uit cijfers van het CBS  dat het aantal geregistreerde stageovereenkomsten 
eind mei ruim 17,5% lager lag dan het jaar ervoor.1 Ook in het huidige studiejaar 
kunnen veel studenten geen stageplek vinden. Uit een meldpunt van CNV 
Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) komen schokkende 
signalen die bevestigen dat zowel in het mbo als het hoger onderwijs het tekort in 
alle sectoren oploopt.  
 
Het niet kunnen vinden van een stageplek of een alternatief voor deze werkervaring 
zorgt voor studievertraging en daarbij staat de kwaliteit van opleidingen onder 
druk. Veel studenten ervaren dat ze concessies moeten doen in hun stagekeuze, 
met de wetenschap hierdoor waarschijnlijk relevante werkervaring mis te lopen. Dit 
leidt tot onzekerheid over het studieverloop, brengt extra kosten met zich mee en 
zorgt voor veel stress. 
 
Ook voor werkgevers is het snel oplopende tekort aan stageplaatsen schadelijk. Bij 
de vorige crisis in 2008 bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot 
arbeidstekorten wanneer de economie weer aantrekt. Elk bedrijf heeft er belang bij 
dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor de branche waarin 
de onderneming opereert.   
 
CNV Vakmensen en het ISO doen daarom de oproep aan alle werkgevers, om juist 
in deze tijd zich extra in te zetten om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Dit is 
niet het moment om toe te kijken en af te wachten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg 


