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Aanleiding 

Op 30 oktober 2020 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap verzocht een reactie te ontvangen op de brief van Dragon1 over een 

plan voor het organiseren van 20.000 stageplekken middels de Dutch Student 

Business Innovation Labs. Door een administratieve fout is dit verzoek nu pas 

opgepakt. Wij bieden u hierbij een reactie op de commissiebrief aan ter 

ondertekening. 

Geadviseerd besluit 

Wij vragen u de reactie op de commissiebrief te ondertekenen. 

Kernpunten 

• Het verzoek van de commissie heeft vertraging opgelopen doordat deze 

administratief aan de verkeerde directie is toegewezen.  

• Dragon1 is een softwarebedrijf, gevestigd in Wageningen. In 2020 heeft 

Dragon1 een brief gestuurd naar de commissie OCW waarin een concept 

getiteld ‘Dutch Student Business Innovation Labs’ (DSBI) is uitgewerkt. 

Met als doel om de stagetekorten, ten tijde van de coronacrisis, terug te 

dringen. 

• Het concept dat Dragon1 benoemt bestaat uit het plaatsen van meerdere 

studenten bij één stagebedrijf en het aanbieden van alternatieve 

stageopdrachten. Dragon1 vraagt budget om de acties te coördineren 

vanuit 100 stage-stichtingen, die op lokaal niveau studenten en bedrijven 

koppelen. 

• Ondanks dat het concept van Dragon1 nu pas in behandeling wordt 

genomen, zijn de genoemde ideeën te herkennen in de in 2020 gekozen 

aanpak van OCW om het tekort aan stages en leerbanen te beperken. 

• Middels het servicedocument is het mogelijk gemaakt om stages anders in 

te richten, bijvoorbeeld door meerdere studenten te plaatsen, stages te 

spreiden en alternatieve stageopdrachten te voltooien. Daarnaast zijn er 

door het SBB “Actieplan Stages en Leerbanen” verschillende acties in 

gang gezet om de stagetekorten o.a. op lokaal niveau aan te pakken. 

• U blijft zich de komende tijd inzetten voor voldoende stages en leerbanen 

door in de periode van de Werkagenda te investeren in het Stagepact. 

Daarnaast ontvangt SBB € 4 miljoen om de acties uit het Actieplan te 

continueren. 
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