
 

 

Verslag Bijeenkomst Stagediscriminatie op 3 april 2019 
 
Aanleiding en doel van de bijeenkomst 
Aanleiding: In de sectorkamer werd de urgentie ervaren iets te doen met dit onderwerp. Philippe Raets, 
bestuursvoorzitter van Zadkine, nam hierop het initiatief deze bijeenkomst te organiseren 
 
Doel: Relevante partijen van gedachten laten wisselen en aanbevelingen laten doen. 
 
Aanwezigen 
Onderwijs: Albeda College, Hogeschool van Rotterdam, Scheepvaart en Transport College, Studentenraad 
Zadkine, Zadkine. 
Overheid: Gemeente Rotterdam, Politie, Reclassering, Bedrijfsleven: Rabobank, RET 
Diverse organisaties: Radar, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Stichting 
Pameijer 
 
 
Korte impressie 
 
- Aanwezigen vonden het interessant de persoonlijke ervaring te horen van een student die zelf 
 slachtoffer is geweest van stagediscriminatie.  
 
-    Aanwezigen vonden het prettig elkaar te leren kennen en beter te weten wat andere partijen doen met 

 betrekking tot dit thema. 
 
-    Doordat er verschillende partijen op de bijeenkomst waren, ontstonden er ook ideeën en 

 aanbevelingen die de mogelijkheid geven de krachten te bundelen. (Zie het kopje “Aanbevelingen” 
 hieronder.) 

 
-     Aanwezigen merkten op dat voorzichtigheid geboden blijft; een vermoeden van een student mag niet 

 betekenen dat een stageverlener automatisch schuldig is. Onderzoek en “hoor en wederhoor” zijn 
 belangrijk. 

 
-      Meerdere aanwezigen merkten op dat zij blij waren met de positieve insteek. 
  
 
 
Ideeën en aanbevelingen 
 
Voor studenten 
-  Er zou een vertrouwenspersoon kunnen worden aangesteld. 
-  Voor de studiekeuze zouden studenten meer bewust kunnen worden gemaakt over het geringe aantal 
 stageplaatsen in bepaalde sectoren. 
-  Sollicitatie trainingen waarin ook omgaan met discriminatie aan bod komt 
-  De training van Radar in het omgaan met discriminatie volgen. 
-  Studenten bewuster maken dat het belangrijk is voorvallen te melden. Zowel bij de opleiding als bij 
 externe organisaties als het SBB en Radar. 
 
Voor docenten 
-  Casussen bespreken in de klas. 
-  Docenten een duidelijk protocol geven voor wat te doen op het moment dat een student een klacht 
 indient over discriminatie tijdens stage. 
 
Voor onderwijsinstellingen 
-  Vooraf afspraken maken met stagebedrijven over wat er verwacht wordt op dit vlak van elkaar. Wat 
 mag wel en wat niet.  
-  Consequenties verbinden aan discriminatie indien een stageverlener zich daar herhaaldelijk aan 
 schuldig maakt. 
 
Voor het SBB 
-  Duidelijker bij stageverleners aangeven dat discriminatie grond kan zijn voor het verliezen van de 
 erkenning als stagebedrijf. 
 
 



 

 

Voor meerdere partijen 
-  Duidelijk protocol voor de hele keten in geval van discriminatie. Wie doet wat? Wie meldt wat aan wie?  
 (Vooral voor docenten, opleidingen,  SBB, gemeente en eventueel Radar) 
-  Een eenvoudig schema met wat wel en niet onder discriminatie valt. (Vooral voor studenten en 
 docenten) 
-  Meldingsplicht van stagediscriminatie bij het SBB door docenten en / of opleidingen. 
 
 


