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In opdracht van het Ministerie van OCW voert ResearchNed een onderzoek uit naar stagetekorten in het hbo. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op mogelijke 
stagetekorten en knelpunten waar hbo-bachelor studenten mee te maken krijgen bij het vinden van een stage. We spreken van een stagetekort wanneer studenten niet, 
of niet op tijd, een passende stage kunnen vinden, waardoor zij studievertraging oplopen. Deze eerste fase van het onderzoek staan de studenten centraal. In de volgende 
fasen zullen ook de hogescholen (fase 2) en stageaanbieders (fase 3) worden meegenomen. In september 2022 zijn 10.000 hbo-bachelorstudenten benaderd. Van de 1551 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. Onderstaand overzicht toont de hoofdpunten van deze eerste peiling.

Stage staat later in de periode gepland

Heeft niet op tijd een stageplaats gevonden

Net begonnen

Op de helft

(Bijna) klaar

Moest stage voortijdig stoppen

Status van de stage
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Weinig moeite

Niet veel maar ook niet weinig moeite

Veel moeite

Het zoeken naar een stage kostte mij...
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Dit overzicht hoort bij de publicatie Stagetekorten in het hbo - ResearchNed in opdracht van het ministerie van OC&W - december 2022

Aanbod stagebedrijven

Sollicitatieprocedure

Beschikbare begeleiding  op   
stageplaats

Begeleiding opleiding bij  
vinden stage

Bereikbaarheid stagebedrijven

Vereiste duur stage

Periode waarin stage moet  
plaatsvinden

Discriminatie

Geen van bovenstaande

Ervaart geen knelpunten

Stage is leerzaam

Stage is interessant

Is blij met stageplaats

Stage geeft goed beeld van 
beroepspraktijk

Stage sluit goed aan bij niveau opleiding

Stage sluit goed aan bij inhoud  opleiding

Wordt tijdens stage goed begeleid door 
stagebedrijf

Voelt zich thuis op werkvloer
Duidelijk wat er op de werkvloer wordt 

verwacht
Vooraf duidelijk wat van stage kon 

worden verwacht
Wordt tijdens stage goed begeleid door 

hogeschool

Is door opleiding goed voorbereid op stage

Knelpunten bij het vinden van een stage Oordeel studenten over verloop van de stage

Stagetekorten in het hbo

► Op basis van een eerste peiling 
lijkt er over het geheel genomen 
weinig sprake van stagetekorten 
waardoor studenten 
studievertraging oplopen. 1% van 
de respondenten in de peiling die 
bezig is aan een stage verwacht 
vertraging op te lopen als gevolg 
van het niet (op tijd) kunnen 
vinden van een stage

► Respondenten rapporteren wel 
knelpunten bij het vinden van een 
stage

► De meeste respondenten zijn 
positief over hun stage

► De volgende fasen van het 
onderzoek richten zich op 
eventuele verschillen tussen 
sectoren of subgroepen en 
kwalitatieve informatie om de 
resultaten nader te interpreteren

48%

24%

13%

13%

9%

4%

3%

12%

7%

94%

94%

89%

89%

87%

85%

85%

83%

79%

55%

52%

45%


