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MOTIE: Stagevergoedi ngen mbo en hbo/wo gelijk trekken

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op4 en Ll november 2o!9, I 5lÍ 
- í S

Constaterende dat:
r ln de gemeente Zoetermeer in de jaren 2018 en 2Ol9 84 studenten uit het MBO en 47

studenten uit het HBO/WO stage hebben gelopen*
o Studenten uit het MBO met name stage hebben gelopen bij de voor inwoners zeer zichtbare

afdelingen Samenleving, Veiligheid en Vrije tijd*
. Bij een stage langer dan 3 maanden een MBO-stagiair bij de gemeente Zoetermeer

€ 200 per maand als stagevergoeding krijgt en een HBO/WO-stagiair € 300
per maand (uitgaande van een 36-urige werkweek)*

. Bij een stage korter dan 3 maanden het verschil nog groter is: € 80 voor een MBO-stagiair en
€ 135 voor een HBO/WO-stagiair (uitgaande van een 36-urige werkweek)*

Overwegende dat:
r ln Zoetermeer goedgeschoolde vakmensen die van het MBO komen een onmisbare schakel

in de economische groei van de stad zijn
r We graag praten over de waardering die we voor hen hebben, maar dat in de praktijk nog

veel te weinig waarmaken
o MBO-ers net zo hard werken als HBO/WO-ers en daarom een gelijke behandeling verdienen
o Het college een krachtig signaal kan geven door de stagevergoedingen van MBO en

HBO/WO gelijk te trekken

Verzoekt het college om:
o De stagevergoedingen van MBO-ers en HBO/WO-ers voor korte en langerestages met ingang

van L januari 2020 gelijk te trekken door de stagevergoedingen van MBO-ers te verhogen tot
het niveau van die van HBO/WO-ers

Toelichting
Waarom krijgen MBO-studenten tijdens hun beroepsstage bij de gemeente minder stagevergoeding
dan stagiairs van het HBO of de universiteit? Dit terwijl zij net zo hard werken en net zoveel uren
maken als andere stagiairs. MBO-ers verdienen een gelijke behandeling. Daarom dit voorstel om de
stagevergoedingen voor MBO-ers op te trekken naar het niveau van die van HBO/WO-ers.

Als we uitgaan van de cijfers van 2018 en 2019 gaat het om gemiddeld 42 MBO-stagiaires per jaar
Als we uitgaan van een mix van 50% korte stages (€55 erbij voor max 3 maanden = €165 x 21) en
50% lange stages (€50 erbij voor max 6 maanden = €300 x 2L) betekent dat een totaalbedrag van
€9765, afgerond €10.000. Dekking kan ons insziens gevonden worden in het huidige
personeelsbudget.

Susa PvdA Frank Schoonbeek, D66 Zoetermeer
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*Cijfers van de g Zoetermeer, opgevraagd nische vragen


