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Aanleiding 

Op verzoek van het lid Van Baarle (DENK), heeft uw voorganger toegezegd om 

periodiek de stagetekorten in het hoger onderwijs in kaart te brengen. In 

opdracht van OCW doet onderzoeksbureau ResearchNed onderzoek naar stages in 

het hbo. Het onderzoek wordt in drie fases uitgevoerd. De eerste fase van het 

onderzoek is afgerond. ResearchNed heeft een rapport en factsheet opgeleverd 

(zie bijlage). U kunt de documenten aanbieden aan de Kamer. 

Geadviseerd besluit 

• Gaat u akkoord om het rapport en de factsheet aan te bieden aan de 

Kamer?  

• Gaat u akkoord om uw appreciatie mee te nemen in de Kamerbrief van de 

voortgangsrapportage van het NPO? 

Kernpunten 

• Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van 

DENK om de stagetekorten in het HO periodiek in kaart te brengen. In de 

eerste fase van het onderzoek staan de studenten centraal. 

• De focus van het onderzoek is het hbo. Reden is dat voor het wo geldt dat 

stages doorgaans géén onderdeel zijn van het opleidingsprogramma. Het 

onderzoek kent een begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers 

van OCW, ISO, LSVb, VH en VNO-NCW. 

• De resultaten van de eerste fase zijn voorhanden. Hiertoe heeft 

ResearchNed in de periode q3 en q4 2022 de stagetekorten1 onderzocht. 

ResearchNed heeft hiervoor bestaande data gebruikt en aanvullend een 

vragenlijst afgenomen bij hbo-studenten. Bij de resultaten uit fase 1 van 

het onderzoek zijn twee kanttekeningen te plaatsen:  

o 1) Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd en er is daarom 

geen referentiemateriaal. In fase 2 en 3 kunnen mogelijk wel 

trends worden gesignaleerd.  

o 2) De steekproef is klein2, waardoor voorzichtigheid is geboden 

met het verbinden van conclusies aan de resultaten. In zijn 

algemeenheid kunnen we wel stellen dat studenten aan een 

stageplek komen. De grootte van de steekproef maakt het 

 
1 ResearchNed spreekt van een stagetekort wanneer niet, of niet op tijd, een passende 
stage kunnen vinden, waardoor zij studievertraging oplopen. 
2 In september 2022 zijn 10.000 hbo-bachelorstudenten benaderd. Van de 1551 die 
meededen aan het onderzoek volgden er 746 een stage in het najaar van 2022. 
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moeilijk om betrouwbare conclusies te trekken voor wat betreft de 

stagetekorten per studierichting.  

• Belangrijkste bevindingen fase 1 onderzoek:  

o Van de 1551 hbo-bachelorstudenten die meededen aan het 

onderzoek doen er 746 een stage in de periode september 2022- 

februari 2023. Hiervan kreeg 28% een stageplek toegewezen door 

de opleiding en 72% zocht de stage zelf. 

o Over het geheel genomen lijkt er weinig sprake van stagetekorten 

waardoor studenten studievertraging oplopen. Zo blijkt dat 95% 

van de hbo-bachelorstudenten die zelf een stage zochten een 

stage te hebben gevonden in de periode dat hij/zij een stageplek 

moest volgen. 5% van de studenten vond te laat een stageplek. 

1% verwacht hierdoor stagevertraging op te lopen.  

o 30% van de respondenten gaf aan veel moeite te hebben gehad 

bij het vinden van een stageplek, 29% gaf aan dat ze weinig 

moeite hadden. Studenten met een migratieafkomst gaven vaker 

aan dat zij moeite hadden met het vinden van een stage dan 

studenten zonder migratieafkomst. 

▪ OCW voert i.h.k.v. het afgesloten stagemanifest 

gesprekken met het onderwijs- en werkveld. 

Bovenstaande bevinding zal daar geadresseerd worden.  

o Knelpunten die werden genoemd bij het vinden van een stage 

betreffen met name het aanbod van stagebedrijven (48%), de 

sollicitatieprocedure (24%), beschikbare begeleiding op 

stageplaats (13%) en begeleiding opleiding bij het vinden van een 

stage (13%). In de enquête is er ook aandacht voor discriminatie 

als mogelijke oorzaak van moeite om een stageplaats te vinden. 

In de enquête zijn nauwelijks studenten die dit rapporteren. 

o Studenten zijn zeer positief over de stages. 94% van de 

studenten beschouwt diens stage als leerzaam én interessant. 

Studenten zijn iets minder positief over de voorbereiding (45%) 

en de begeleiding vanuit de hogeschool (52%). 

• Voorgesteld wordt om de appreciatie van de resultaten van het onderzoek 

mee te nemen in de Kamerbrief van eerstvolgende voortgangsrapportage 

van het NPO (q2 2023). Reden is dat in deze rapportages expliciet 

aandacht wordt besteed aan de stagetekorten op het mbo en hbo, omdat 

het NPO hiertoe middelen beschikbaar stelt.  

• De resultaten van tweede (q2 2023) en derde fase (q4 2023) van het 

onderzoek worden verwacht in respectievelijk juni en december 2023. 

Ingezet wordt op het vergroten van de steekproef. In de volgende fasen 

zal het onderzoek zich richten op eventuele verschillen tussen sectoren of 

subgroepen en zullen de hogescholen (fase 2) en stageaanbieders (fase 

3) worden meegenomen om middels kwalitatieve informatie de resultaten 

nader te kunnen interpreteren. Daarnaast wordt beoogd om n.a.v. de 
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motie3 van de Kamerleden Van Baarle en Westerveld (november 2022) 

het monitoren van stagevergoedingen in het onderzoek mee te nemen. 

 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 VIII, nr. 118 


