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Stimuleren stageplekken voor MBO-studenten
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
- MBO-studenten grote moeite hebben met het vinden van geschikte stageplekken;
- dat dit tekort aan stageplekken enorm is gegroeid door de coronacrisis;
- in het ‘raamwerk voor de uitvoering van motie 42’ (Economisch herstel- en
duurzaamheidsfonds) wordt aangegeven dat er versterking nodig is van de
arbeidsmarkt, en in het bijzonder de arbeidsmarkt in de technieksector;
- er grote behoefte is aan goed, praktisch geschoold technisch personeel – nu en zeker in
de toekomst, om de grote uitdaging op het gebied van de energietransitie aan te kunnen
gaan;
- het ‘raamwerk’ spreekt van het stimuleren van mensen die door de coronacrisis hun
baan verliezen te kiezen voor een baan in de technische sector.
Overwegende dat:
- de werkambassadeur prioriteit zou moeten geven aan het stimuleren van de
arbeidsmarkt in (vooral) de technieksector;
- nu investeren, al dan niet financieel, in meer – ruim voldoende – stageplekken voor
studenten in de MBO-techniek zeer positieve gevolgen kan hebben voor het aantal
werknemers in de technieksector in de nabije toekomst;
- ook bedrijven in de technische sector veel profijt kunnen gaan hebben van de stimulans
die onze provincie gaat geven aan stageplekken in de technische sector;
- de uiteindelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in onze provincie positiever kunnen
uitpakken.
Besluit het college van GS op te roepen:
- de werkambassadeur van de provincie Noord-Holland de opdracht te geven bij
bedrijven en instellingen aan te dringen op het uitbreiden van de capaciteit aan
stageplekken voor MBO-techniek-studenten.
- PS uiterlijk 1 maart 2021 te informeren over de acties en werkzaamheden van de
werkambassadeur op dit vlak, evenals over de resultaten hiervan.
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