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Stagemakelaars voor een eerlijke arbeidsmarkt

Agendapunt: Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023 - 2026

De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 2 november 2022

Constaterende dat:

• het mbo jaarlijks zo'n 500.000 studenten opleidt voor beroepen die de ruggengraat van onze
samenleving vormen;

• de stage, in het mbo BPV (beroepspraktijkvorming) genoemd, een groot onderdeel van de opleiding
uitmaakt;

• de inrichting van het mbo-onderwijs nog te weinig gelijke kansen biedt aan studenten, met name in
het economisch-administratieve domein, zo blijkt uit onderzoek naar economisch administratieve
opleidingen in het mbo van het CMMBO:

• met name jongeren met een beperkt netwerk meer moeite hebben om zelf een stageplaats te vinden.

Overwegende dat:
• in Amsterdam en Rotterdam naar grote tevredenheid is geëxperimenteerd met een 'stagemakelaar';
• een stagemakelaar de kloof dicht tussen onderwijs en bedrijfsleven;
• uit onderzoek in opdracht van het NRO (nationaal regie-orgaan onderwijsonderzoek) blijkt dat 'de

mbo'ers die geholpen zijn door stagemakelaars, zeer tevreden zijn over de ondersteuning.
Betrokkenen geven aan dat een deel van hen zonder hulp van de stagemakelaar zou zijn uitgevallen
uit het mbo. Doordat zij hun opleidingen kunnen blijven vervolgen blijft de motivatie intact.';

• De gemeente Nijmegen heeft aangegeven de inzet van de stagemakelaar te willen financieren.
• Aangezien het om regionale middelen gaat, moeten deze ook 'regionaal' worden ingezet. Dus is de

stagemakelaar voor alle studenten van het ROC en Yuverta in Nijmegen, niet alleen de studenten die
in Nijmegen wonen.

• ROC Nijmegen en Yuverta hebben aangegeven zorg te willen dragen voor werving, selectie en
begeleiding van de stagemakelaar en een onderzoeker beschikbaar stellen om te monitoren wat de
effecten zijn.

Roept het college op:
1. een pilot op te starten met twee stagemakelaars: een voor Yuverta en een voor ROC Nijmegen;
2. dit te doen voor een periode van 2 jaar om goed te kunnen monitoren wat het effect van de inzet van

een stagemakelaar is;
3. na 2 jaar deze pilot te evalueren en de raad hierover te informeren met een brief;
4. hiervoor maximaal een budget van € 210.000 beschikbaar te stellen;
5. dit te financieren vanuit regionale middelen (jeugdwerkloosheid/RMC).
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