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Verkennende studie naar de uitvoering, op nationaal niveau, van het EU-beleid inzake jeugdwerkgelegenheid: 

visie van het maatschappelijk middenveld 

 

VRAGENLIJST 
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STAGES 

Er bestaat geen gemeenschappelijke Europese definitie van het begrip "stage" en vaak worden de termen "stageplaats, "praktijkplaats" en "leerlingplaats" door 

elkaar gehaald. In deze vragenlijst wordt "stage" gebruikt in de betekenis van: het opdoen van werkervaring, gecombineerd met een leercomponent, gedurende een 

bepaalde periode. De bedoeling hiervan is dat de stagiair(e) wordt geholpen, de overstap van onderwijs naar beroepsleven te maken door hem/haar de 

praktijkervaring, kennis en vaardigheden te bieden die nodig is ter aanvulling op het theoretische gedeelte van de gevolgde opleiding. 

 

In de vragenlijst is sprake van zog. "vrije-marktstages", d.w.z. werkverbanden die in onderling overleg worden overeengekomen tussen de stagiair(e) en de 

aanbieder van de stageplaats (bedrijf, non-profitorganisatie, overheidsinstantie) zonder dat er een derde partij bij is betrokken, en die doorgaans worden 

aangegaan na voltooiing van een studie en/of in het kader van het zoeken van werk. Het gaat hier dus niet om stages die onderdeel zijn van een leerplan van een 

universiteit of instelling voor hoger onderwijs, noch om stages die deel uitmaken van een verplichte beroepsopleiding (geneeskunde, architectuur e.d.). 
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1. Beschikbaarheid van stageplaatsen 

 

Zijn er voldoende stageplaatsen beschikbaar in uw land? Werken uw organisatie resp. haar leden mee aan de verwezenlijking van die doelstelling? Heeft u 

suggesties voor mogelijke verbeteringen?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk te illustreren aan de hand van voorbeelden: 

 

 

 

2. Stimulansen voor aanbieders van stageplaatsen  

 

Hoe beoordeelt u de stappen die worden ondernomen om bedrijven en andere organisaties te bewegen, stageplaatsen met een adequate leercomponent en 

behoorlijke arbeidsomstandigheden aan te bieden?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 
 
 
 

3. Stimulansen voor jongeren 

 

Hoe beoordeelt u de stimulansen die er op dit moment zijn voor jongeren om een stageplaats te aanvaarden? Heeft u suggesties voor mogelijke verbeteringen?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

 

4. Kwaliteitskader voor stages 

 

 Wat vindt u van het recente voorstel van de Europese Commissie betreffende een kwaliteitskader voor stages  (m.b.t. het afsluiten van stagecontracten, 

leerdoelstellingen, arbeidsomstandigheden, rechten en plichten, duur van de stage, erkenning ervan, transparantie e.d.)?   Hoe ver moet een dergelijk 

kwaliteitskader gaan? Heeft u suggesties voor de implementatie ervan?   Welke actieve rol ziet u weggelegd voor de sociale partners als het gaat om de 

implementatie van het kwaliteitskader voor stages? 

Toelichting: 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2011&furtherNews=yes
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LEERLINGPLAATSEN 

Dit onderdeel gaat over regelingen voor leerlingplaatsen, die zijn op te vatten als vormen van initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding (IVET) waarin 
praktijktraining (periode van praktische werkervaring in een bedrijf) en onderwijs (periode van theoretische/praktische lessen in een school of opleidingscentrum) 
officieel met elkaar worden gecombineerd en elkaar afwisselen. Als een en ander met succes wordt afgesloten, wordt er een landelijk erkend IVET-diploma 

uitgereikt. In deze definitie is niet expliciet sprake van een contractueel vastgelegd direct dienstverband tussen werkgever en leerling
1
. 

5. Bewustmaking 

 

 Hoe beoordeelt u de mate van transparantie en de kwaliteit van de informatie over het leerlingstelsel en de mogelijkheden ervan? Heeft u suggesties voor 

mogelijke verbeteringen?  Dragen uw organisatie resp. haar leden bij tot de bewustmaking rond het leerlingstelsel? 

Gelieve een en ander toe te lichten en indien mogelijk te illustreren aan de hand van voorbeelden: 

 

 

 

6. Beschikbaarheid 

 

Wat vindt u van het aantal beschikbare leerlingplaatsen en de verspreiding ervan over de verschillende sectoren (beperkt tot de traditionele sectoren/voorkomend 

in de meest innovatieve sectoren)? Hoe kan er volgens u voor worden gezorgd dat het aantal leerlingplaatsen wordt uitgebreid? Dragen uw organisatie resp. haar 

leden ertoe bij om die doelstelling te verwezenlijken? 

Gelieve een en ander toe te lichten en indien mogelijk te illustreren aan de hand van voorbeelden: 

 

 

 

7. Inhoud 

 

Hoe staat u tegenover de invulling van het leerlingstelsel  in het algemeen (opleidingscomponent, monitoring, handhaving e.d.)? Heeft u suggesties voor 

verbeteringen? Zijn uw organisatie resp. haar leden betrokken bij de concrete vormgeving van het leerlingstelsel? 

Gelieve een en ander toe te lichten en indien mogelijk te illustreren aan de hand van voorbeelden: 

 

 

 

                                                      
1 

 Europese Commissie: "Apprenticeship supply in the Member States of the European Union", januari 2012. 
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8. Erkenning 

 

Hoe staat u tegenover de getuigschriften die worden uitgereikt voor leerlingplaatsen, en de erkenning van kwalificaties en vaardigheden die in het kader hiervan 

worden opgedaan? 

Toelichting: 

 

 

9. Stimulansen voor aanbieders van stageplaatsen 

 

Wat vindt u van de stimulansen die ondernemingen aanzetten tot het aanbieden van leerlingplaatsen (loonsubsidies, bijdragen in kosten, verplichting om 

leerlingplaatsen aan te bieden als voor een overheidsinstantie wordt gewerkt e.d.)? 

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

10.    Stimulansen voor jongeren 

 

Wat vindt u van de huidige stimulansen die jongeren aanzetten tot het aanvaarden van een leerlingplaats, en van de huidige inspanningen om leerlingplaatsen 

attractiever te maken?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen 

 

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen is een initiatief dat ten doel heeft de kwaliteit en beschikbaarheid van leerlingplaatsen in de hele EU te verbeteren en 

de mentaliteit ten opzichte van op leerlingstelsels gebaseerd onderwijs te veranderen. De Alliantie wil belanghebbenden uit de particuliere sector, sociale 

partners, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en andere betrokkenen, zoals kamers van koophandel, 

bijeenbrengen om de verschillende initiatieven voor succesvolle regelingen op het gebied van leerlingplaatsen te coördineren en te verbeteren. 

De Alliantie is op 2 juli 2013 in Leipzig met succes gelanceerd met een Gezamenlijke Verklaring van de Europese sociale partners, de Europese Commissie en het 

Litouwse voorzitterschap van de Raad van de EU, en met een aantal toezeggingen van het bedrijfsleven, kamers van koophandel, industrie en ambachten, 

aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. 

http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/
http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/doc/declaration_en.pdf


5 

LMO - EESC-2014-00035-00-00-TCD-TRA en/MT/MS/ib    

 

11. Leveren uw organisatie resp. haar leden een bijdrage aan de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (bijv. door plannen op te stellen ter verbetering  van het 

aanbod, de kwaliteit en de attractiviteit van leerlingplaatsen)?  

Toelichting: 

 

 

 

12.   Hoe kijkt u aan tegen de toepassing van de door de Raad in oktober 2013 geformuleerde gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende het leerlingwezen
2
?  

Welke uitdagingen doen zich volgens u voor bij de implementatie in eigen land en welke goede resultaten zijn er behaald? 

Gelieve een toelichting en zo mogelijk suggesties voor de toepassing van deze richtsnoeren te geven: 

 

 

 
13. Partnerschappen

3 

 

Wat vindt u van de bestaande partnerschappen op het gebied van leerlingplaatsen (zowel tussen landen als op nationaal niveau, tussen overheidsinstanties, sociale 

partners, kamers van koophandel, industrie en ambachten, jongerenorganisaties e.d.)?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk praktische voorbeelden en suggesties voor verbetering te geven: 

 

 

 

 

 

14.   Effectiviteit van stage- en leerlingstelsels 

 

Hoe beoordeelt u de effectiviteit van de huidige stage- en leerlingstelsels als het gaat om het verkrijgen van vast werk?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

                                                      
2 

 Raadsdocument  doc. 13568/13. 

3 
 http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/reform_en.htm  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139011.pdf
http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/reform_en.htm
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DE JONGERENGARANTIE 

 

Op grond van de aanbeveling van de Raad tot invoering van een Jongerengarantie
4
 zouden de lidstaten ervoor moeten zorgen dat jongeren uiterlijk vier maanden 

nadat ze van school zijn gekomen of werkloos zijn geworden, een adequaat aanbod krijgen voor werk, een voortgezette opleiding, een leerlingplaats of een stage. 

 

15.   Toegevoegde waarde 

 

Heeft de Jongerengarantie, toen ze in haar huidige vorm werd ingevoerd in uw land, een toegevoegde waarde geleverd t.o.v. de bestaande maatregelen ter 

vergemakkelijking van een vlotte toegang van jongeren tot onderwijs, opleiding, leerlingplaatsen en de arbeidsmarkt?  

Toelichting: 

 

 

 

16.   Kenmerken en toepassing 

 

Hoe denkt u over de belangrijkste kenmerken van de Jongerengarantie en over de uitdagingen en/of behaalde successen als het gaat om de toepassing ervan in uw 

eigen land (leeftijd van de mensen die in aanmerking komen, termijn waarbinnen jongeren een oplossing wordt geboden e.d.)? 

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

17.   Prioritering 

 

Voor zover relevant, wat denkt u over de prioritering van het gebruik van de Jongerengarantieregeling? Heeft u de indruk dat jongeren die er het meest behoefte 

aan hebben (kwetsbare groepen, langdurig werklozen, jongeren met bijzondere behoeften, "problematische" werkloze jongeren e.d.), voorrang krijgen?  

 

Toelichting: 

 

 

 

 

                                                      
4 

 De Jongerengarantie: website van de Raad van de EU. 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-on-youth-guarantee?lang=nl
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18.   Informatie over de Jongerengarantie 

 

Hoe beoordeelt u de mate van transparantie en de kwaliteit van de informatie m.b.t. de Jongerengarantie?  

Indien nodig, welke maatregelen zouden er dan volgens u moeten worden genomen om meer bekendheid te geven aan de Jongerengarantie? Op welke doelgroepen 

zouden dergelijke maatregelen moeten worden gericht  (jongeren, ouders, werkgevers, aanbieders van onderwijs en opleiding, arbeidsbureaus, straathoekwerkers, 

jongerencentra ...)? 

Toelichting: 

 

 

 

19.   Rol van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld 

 

Hoe beoordeelt u de rol van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld bij het opzetten, toepassen, monitoren en evalueren van de Jongerengarantie? 

 

Toelichting: 

 

 

 

20.   Rol van uw eigen organisatie 

 

Op welke wijze zijn uw organisatie resp. haar leden betrokken bij de invoering van de Jongerengarantieregeling in uw land? Welke rol spelen uw organisatie resp. 

haar leden op dit ogenblik t.a.v. de implementatie en het beheer ervan? 

Toelichting: 

 

 

 

21.   Synergieën 

 

Heeft de invoering van de Jongerengarantie in uw eigen land de mogelijkheid geboden om synergieën tussen de verschillende betrokkenen, zoals arbeidsbureaus, 

onderwijsinstellingen, sociale en gezondheidsdiensten, sociale partners en maatschappelijke organisaties, aan te moedigen? 

Toelichting: 
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MOBILITEIT 

22.   Informatie over mobiliteit 

 

Hoe beoordeelt u de mate van transparantie en de kwaliteit van de informatie m.b.t. transnationale mobiliteit, incl. het nut van EURES
5
? Zouden er nog andere 

maatregelen moeten worden genomen om hier meer bekendheid aan te geven? Zo ja, welke? En op welke doelgroepen zouden ze gericht moeten zijn (jongeren, 

ouders, werkgevers, aanbieders van onderwijs en opleiding, arbeidsbureaus, straathoekwerkers, jongerencentra ...)? 

 

Gelieve een en ander toe te lichten en indien mogelijk te illustreren aan de hand van voorbeelden: 

 

 

 

23.   Samenwerking tussen de lidstaten 

 

Denkt u dat er mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen uw eigen land en andere lidstaten uit te breiden ter verbetering van de mobiliteit van jongeren die 

op zoek zijn naar een stage- resp. leerlingplaats of een baan (bijv. naar het model van de Noord-Europese Arbeidsmarkt)? 
6 

Toelichting: 

 

 

 

 

OVERIGE ONDERWERPEN 

24.   Arbeidsrecht 

 

Is het arbeidsrecht in uw land bevorderlijk voor het sluiten van arbeidscontracten van onbepaalde duur, werkt het dit tegen of is het in dit opzicht neutraal?  

Toelichting: 

 

                                                      
5 

 Op 26 november 2012 heeft de Europese Commissie een Besluit ter modernisering en verbetering van EURES – het Europees portaal voor beroepsmobiliteit - goedgekeurd, dat in januari 2014 zou moeten worden 

geïmplementeerd https://ec.europa.eu/eures/.  

6 
 Sinds 1985 werken de Noord-Europese landen samen6in het kader van het uitwisselingsproject Nordjobb, bedoeld voor jongeren in de regio. Nordjobb biedt jongeren 's zomers een vakantiejob in een ander Noord-Europees land 

tegen een regulier loon en onder gangbare arbeidsvoorwaarden, terwijl ook wordt gezorgd voor een tijdelijk onderkomen en culturele activiteiten/ontspanning - http://www.norden.org/en/about-nordic-co-

operation/agreements/treaties-and-agreements/labour-market.  

https://ec.europa.eu/eures/
http://www.nordjobb.net/
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/labour-market
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/labour-market
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25.   Stimulansen voor jongeren om deel te nemen aan het arbeidsproces 

 

Worden jongeren naar uw mening door het systeem (verzorgingsstaat, werkloosheidsuitkeringen, sociale bijstand, adequate kinderopvang, bestrijding van zwart 

werk enz.) aangemoedigd tot (her)intreding op de arbeidsmarkt?  

Toelichting: 

 

 

 

 

 

Ondersteuning van jongeren 

 

  Wat is uw mening over de loopbaanbegeleiding en beroepskeuzeadviezen voor jongeren? (Wordt een en ander tijdig aangeboden?  Is het afgestemd op de 

individuele behoeften?  Wordt de familie erbij betrokken?) 

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

26.   Wat vindt u van de bestaande maatregelen die jongeren moeten aanmoedigen een eigen bedrijfje op te starten? 

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

27.   Hoe beoordeelt u de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat jongeren die moeite hebben om werk, een stageplaats of een leerlingplaats te 

vinden, gefrustreerd raken en de moed laten zakken?  

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

28.   Beoordeling van de maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid onder jongeren 

 

Is er sprake van een systeem ter beoordeling van de maatregelen om jeugdwerkloosheid te bestrijden (bijv. verzamelen van reacties van jongeren over de wijze 

waarop diensten functioneren en over ondersteunende maatregelen)?  
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Gelieve dit systeem te beschrijven en zo mogelijk uw mening hierover te geven: 

 

 
 

29.   Partnerschappen en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid ter bevordering van werkgelegenheid onder jongeren 

 

Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en het maatschappelijk middenveld in uw eigen land als het gaat om de bevordering 

van werkgelegenheid onder jongeren? Zijn er door de sociale partners afspraken gemaakt over initiatieven om jongeren aan werk te helpen?  

Gelieve een en ander toe te lichten en indien nodig suggesties voor verbetering en praktische voorbeelden te geven: 

 

 
 

30.   Samenwerking tussen de lidstaten 

 

Waar ziet u mogelijkheden voor samenwerking tussen uw eigen land en andere landen als het gaat om de bevordering van werkgelegenheid onder jongeren? 

Zouden het beleid en de regelingen in uw eigen land kunnen dienen als toonbeeld voor andere lidstaten? Denkt u dat uw land het voorbeeld van andere landen zou 

kunnen volgen? 

Gelieve een en ander toe te lichten en zo mogelijk suggesties te geven voor verbetering: 

 

 

 

 

 

Onze hartelijke dank voor het invullen van de vragenlijst! 

 


