
Beantwoording bestuursvragen PvdA/Maarten Rossen inzake stageplaatsen 

 

1. Hoeveel stagiaires heeft waterschap Scheldestromen binnen de eigen organisatie in dienst? En hoe 

verhoudt dit zich met een jaar geleden? 

Antwoord: 

In de periode maart tot en met juni 2019 liepen 18 stagiaires stage bij Scheldestromen. In dezelfde 

periode in 2020 waren dat er 20. Van die 20 stages zijn er 3 voortijdig beëindigd en 3 geannuleerd.  

 

2. Hebben alle stagiaires hun stage bij waterschap Scheldestromen af kunnen ronden? 

Antwoord: 

Drie stagiaires hebben hun stage eerder beëindigd: 

 1 stagiair functioneerde onvoldoende en in overleg met school is besloten de stage te 

beëindigen. Dit was waarschijnlijk ook gebeurd wanneer er geen Covid-19 was geweest. 

 Bij 1 stagiair is in overleg met school besloten om de stageperiode van 20 weken aan te 

passen naar 10 weken, in verband met de coronaperiode. 

 Voor 1 stagiair was er onvoldoende werk en begeleiding mogelijk. In overleg met school is 

besloten de stage te beëindigen. 

Drie stages zijn geannuleerd: 

Deze stagiaires zouden half april starten. Dat was in de beginperiode van het thuiswerken. De stages 

zijn niet direct geannuleerd, maar er is gekeken of een latere startdatum mogelijk zou zijn. Twee 

stagiaires hebben vanuit school alternatieve vakken aangeboden gekregen ter compensatie van de 

stage. De 3e stagiair zou stage lopen bij Financiën en deze stage is door het waterschap geannuleerd 

omdat er onvoldoende begeleiding mogelijk was. 

 

3. Heeft waterschap Scheldestromen binnen de eigen organisatie een plan klaarliggen zodat 

stagiaires bij langer thuiswerken toch hun stage kunnen starten en afronden? 

Antwoord: 

Nee, er ligt geen plan klaar. Onze verwachting is dat het overgrote deel van de stages doorgang kan 

vinden bij Scheldestromen, ook als er langere tijd deels thuisgewerkt wordt. Op kantoor kan, indien 

nodig, met de stagiaire afgesproken worden en ook digitaal zijn er veel mogelijkheden om met elkaar 

te overleggen en begeleiding te bieden. Voor het schooljaar 2020/2021 zijn er inmiddels 7 stagiairs 

aangenomen waarvan er 5 na de zomervakantie starten en 2 begin 2021. Onze ervaring is dat dit 

aantal in de loop van het jaar toeneemt. Op de website van het waterschap is een button ‘werken en 

stage lopen’ te vinden. Geïnteresseerde studenten kunnen op die pagina vinden hoe zij kunnen 

solliciteren. 

Aan het eind van de stage houden we een exit-gesprek met de stagiaire. Er is specifiek gevraagd hoe 

de stagiairs de corona-omstandigheden hebben ervaren. Er is geen/weinig invloed geweest op het 

goed kunnen uitvoeren van de stage. Communicatie en faciliteiten vanuit de organisatie worden als 

prettig ervaren. 

 



4. Wat gaat het dagelijks bestuur er aan doen om te voorkomen dat er een gebrek aan stageplaatsen 

ontstaat binnen Zeeland? 

Antwoord: 

Binnen het waterschap wordt elke stage-aanvraag bekeken zoals we dat ook vóór Covid-19 deden. 

Daarnaast is er regulier contact met de onderwijsinstellingen in Zeeland en omstreken over 

stageplaatsen. In voorkomende gevallen zetten we social media in om stagiaires te werven en we 

nemen deel aan stagebijeenkomsten van opleidingen. Als onderwijsinstellingen de vorm van deze 

bijeenkomsten aanpassen vanwege Covid-19 (bijvoorbeeld: digitaal in plaats van face to face 

contact), dan zullen we bekijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. Ook kan het 

voorkomen dat scholen actief op zoek gaan naar stageplaatsen en het waterschap benaderen. Het 

waterschap staat hier voor open en zal per verzoek bekijken welke mogelijkheden er zijn om stage te 

lopen. 

 

5. Is het dagelijks bestuur bereid om samen met Zeeuwse onderwijsinstellingen in gesprek te gaan  

over het aantal beschikbare stageplaatsen en te stimuleren dat er voldoende stageplaatsen worden 

aangeboden? 

Antwoord: 

Het dagelijks bestuur staat hier voor open en streeft ernaar, om net als in andere jaren, stagiaires 

een leerzame tijd te bieden bij het waterschap, ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich 

meebrengt.  


