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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-582295779 (DOS-2016-

0010922)

Contact

Behandeld ambtenaar :  R. Bennink

E-mailadres: r.bennink@pzh.nl

Telefoonnummer:  070 - 4417047

Onderwerp:
Besluit Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland en besluitvoorstel 
subsidieplafond 2017

Publiekssamenvatting:

Studenten in het MBO en HBO hebben vaak moeite met het vinden van een stageplek waardoor 

zij mogelijk studievertraging oplopen en eventueel met een achterstand op de arbeidsmarkt 

komen. De Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland kan worden aangewend 

voor juist die activiteiten die leiden tot de creatie van stageplaatsen voor MBO en HBO studenten. 

De provincie wil met deze subsidieregeling bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat de economie in de regio kan blijven beschikken over 

kwalitatief goed personeel.  

Een aanvraag kan door een rechtspersoon worden ingediend binnen twee weken vanaf de dag 

na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze subsidieregeling wordt geplaatst. 

Het subsidieplafond is € 250.000,-. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 200.000,- en 

het maximale subsidiebedrag per stageplaats bedraagt omgerekend € 2.500,-. Bij de aanvragen 

wordt het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe toegepast. In de toelichting bij de 

subsidieregeling vindt u nadere uitleg over de regeling. 

Advies:

1. Het besluit Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland  vast te stellen;
2. Het statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden voorgesteld een subsidieplafond 

van € 250.000,- voor de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland voor 
2017 vast te stellen;

3. Het tijdvak - van twee weken vanaf de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin deze regeling wordt geplaatst - voor indiening van aanvragen voor de 
Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland vast te stellen;

4. Te bepalen dat de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland, het 
subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor 2017 en het aanvraagtijdvak na 
vaststelling van de subsidieregeling door Gedeputeerde Staten en na vaststelling van het 
subsidieplafond voor 2017 door Provinciale Staten  te publiceren in het Provinciaal Blad;

5. De publiekssamenvatting vast te stellen. 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: R. Bennink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Geurts, AG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 28 maart 2017 28 maart 2017
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Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder voor de tekst van het GS-voorstel: de 
verwijzing naar de eerdere behandeling in GS kan verwijderd worden en de motivatie aangevuld.

Bijlagen:

concept Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland incl. toelichting 22 
maart.docx
Statenvoorstel - Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland en subsidieplafond -
DOS-2016-0010922
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1 Toelichting voor het College

Met dit besluit wordt gevolg gegeven aan het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 

29 juni 2016 (amendement A-519), waarin is besloten dat € 250.000,- beschikbaar wordt gesteld 

voor (de vorming van) onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Het bedrag is bedoeld om samen met 

regio’s, kennisinstellingen en bedrijven te komen tot meer stageplaatsen. De provincie draagt zo 

bij aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, hetgeen ook een van 

de prioriteiten van de Road Map Next Economy van de MRDH is.

In de praktijk blijken vaak aanvullende (aanjagende) activiteiten nodig om (in potentie aanwezige) 

stageplaatsen daadwerkelijk te realiseren. Zonder deze activiteiten blijken betrokken partijen 

elkaar onvoldoende te kunnen vinden om deze plaatsen zichtbaar te maken en in te vullen. 

Hoewel in lijn met de interpretatie van het amendement vastgesteld wordt op basis van de 

daadwerkelijke realisatie van de stageplaats, kunnen ook meer indirecte activiteiten als het 

bouwen van een platform of bemiddeling die leiden tot invulling van deze stageplaatsen als 

aanvraag ingediend worden.

Provinciale Staten wordt voorgesteld het subsidieplafond voor de subsidieregeling voor 2017 in 

de vergadering van 31 mei 2017 vast te stellen op € 250.000,-. 

Gedeputeerde Staten heeft tijdens de behandeling van deze conceptregeling aandacht gevraagd 

voor betrokkenheid van het MKB. Het college wil met de regeling stimuleren dat juist bij het 

midden- en kleinbedrijf stageplaatsen aangeboden worden. 

Uit een vooraf uitgevoerde inventarisatie naar mogelijke initiatieven die in het kader van deze 

regeling worden ingediend, blijkt hierin te worden voorzien. Die initiatieven lieten zien dat 

samenwerkingsverbanden en intermediairs onder deze regeling zullen indienen. Zij verzorgen de 

beroepspraktijkvorming (stage) niet zelf, maar dragen er zorg voor dat deze worden uitgevoerd bij 

(aangesloten) MKB-bedrijven. 

Teneinde de subsidieregeling staatssteunproof te maken, is er voor gekozen de subsidie onder 

de de-minimisregeling te brengen. De maximum hoogte van de subsidie bedraagt daarom 

€ 200.000,-. Gelet op de wens een substantieel aantal stageplaatsen te (laten) realiseren met de 

subsidie, is het maximum subsidiebedrag per gerealiseerde stageplaats gemaximeerd op 

omgerekend € 2.500,- en dient een subsidieaanvraag te voorzien in de realisatie van tenminste 

vijftig stageplaatsen. Ter beperking van het risico dat ‘onrealistisch’ grote aanvragen worden 

gedaan, zijn in de subsidieregeling maatregelen opgenomen om op te treden als er (veel) minder 

stageplaatsen zullen worden dan wel zijn gerealiseerd dan waarvoor subsidie is verleend.  Om 

een zo concreet mogelijk resultaat te bewerkstelligen, zal de subsidie na verlening worden 

vastgesteld op basis van het aantal stageplaatsen dat daadwerkelijk met de gesubsidieerde 

activiteit(en) is gerealiseerd. Daarvoor is vereist dat een stageovereenkomst tot stand is gekomen 

tussen (tenminste) een onderwijsinstelling, een stagebedrijf en een student. Om de binding met 

de provincie Zuid-Holland te waarborgen, dient de onderwijsinstelling dan wel het stagebedrijf in 

Zuid-Holland te zijn gevestigd of dient de student ingezetene van de provincie te zijn. 
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Financieel en fiscaal kader:

In het amendement is opgenomen dat de kosten ten laste worden gebracht van het vrij 

besteedbaar deel van de algemene reserve en dat de Voorjaarsnota 2016 hiermee in 

overeenstemming wordt gebracht. Inmiddels is wegens fasering een reservering gemaakt in de 

begroting 2017. Het maakt onderdeel uit van programma 3.

Totaalbedrag excl. BTW : € 250.000

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s

Risicoanalyse:

Voor deze regeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid) 

gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze 

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij 

wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van 

subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten:     

Arrangement Hoogte 
subsidiebedrag

1 (bij deze regeling niet 
van toepassing, er 
vinden geen verleningen 
plaats onder de € 
25.000,-) 

tot € 25.000 direct vaststellen of 
desgevraagd verantwoording 
over de prestatie 

2 Vanaf € 25.000 tot € 
125.000

verantwoording over de 
prestaties 

3 (bij deze regeling niet 
van toepassing omdat 
ook voor bedragen 
boven de € 125.000,- is 
gekozen voor 
prestatieverantwoording)

Vanaf € 125.000 verantwoording over kosten 
en prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die 

worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het 

subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de 

uitvoering is.

Deze regeling valt volledig onder het tweede arrangement omdat ook voor bedragen boven de 

€ 125.000,- is gekozen voor prestatieverantwoording en heeft een midden risicoprofiel. Het aantal 

uit te voeren steekproeven is direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. 

Juridisch kader:

Het voorliggende besluit treedt in werking nadat u het besluit heeft vastgesteld en wanneer het 

tezamen met het tijdvak en het subsidieplafond, op 31 mei 2017 vast te stellen door Provinciale 

Staten, is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Er wordt subsidie verleend op volgorde van datum 

van binnenkomst (First Come, First Serve). Indien op een dag het subsidieplafond overschreden 

dreigt te worden, zal van voornoemde verdelingswijze worden afgeweken voor de op die dag 

ontvangen subsidieaanvragen. Gelet op het doel en de aard van de subsidieregeling, wordt dan 

voor ‘value for money’ gekozen. De betreffende aanvragen worden gerangschikt op basis van het 

PZH-2017-582295779 dd. 28-03-2017



5/5

laagste subsidiebedrag per stageplaats. Indien dat geen uitkomst biedt, worden de 

subsidieaanvragen gerangschikt op basis van het aantal stageplaatsen waarin de aanvragen 

voorzien.

2 Proces

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland op 29 juni 2016 is naar 

aanleiding van het amendement A-519 besloten dat € 250.000,- beschikbaar wordt gesteld voor 

(het vormen van) onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Het bedrag is bedoeld om samen met regio’s, 

kennisinstellingen en bedrijven te komen tot actie die leidt tot meer stageplaatsen. 

Op 31 mei 2017 stellen Provinciale Staten het subsidieplafond voor de Subsidieregeling 

stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland voor 2017 vast. 

Het subsidieplafond zal samen met de subsidieregeling en de daarin opgenomen wijze van 

verdeling van de subsidie worden bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

De effecten van de subsidieverleningen zijn moeilijk dan wel niet meetbaar. Er zijn geen exacte 

gegevens bekend over het huidige aantal dan wel het huidige tekort aan stageplaatsen voor MBO 

en HBO studenten (in de provincie Zuid-Holland). Daarnaast is er ook geen arbeidsmarkt- en 

onderwijsbeleid in de provincie.     

3 Communicatiestrategie

Gezien het beschikbare bedrag, waarmee slechts een beperkt aantal initiatieven kan worden 

bediend, zal terughoudend over deze regeling worden gecommuniceerd.
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