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Aansluiten op de arbeidsmarkt

s-bb.nl

SBB als sparringpartner

Sluit ons opleidingsaanbod voldoende aan bij

In- en doorstroom studenten

de vraag vanuit de arbeidsmarkt? Over dit

Jaarlijks analyseert u de instroom van studenten voor uw op-

thema overlegt u regelmatig met bedrijven en

feiten en cijfers om die vragen goed te kunnen beantwoorden.

andere scholen in de regio. Feiten en cijfers
zijn essentieel om deze dialoog goed te
voeren. Zo zorgt u ervoor dat uw studenten
goed terecht komen op de arbeidsmarkt.

leidingen. Dit kan allerlei vragen oproepen. SBB biedt u actuele
U vindt ze bijvoorbeeld in onze trendrapportages. Het kan erg
verhelderend werken om de trends in een bepaalde sector/regio
gezamenlijk (met andere scholen, bedrijfsleven en SBB) door te
nemen en te concluderen hoe u de instroom kunt optimaliseren
naar de regionale situatie.

SBB kan hierin met u meedenken.

Instroom verhogen met hulp van leerbedrijven

Heeft u vragen over de doelmatigheid van uw

beroepen? Schakel dan de hulp van SBB erkende leerbedrijven

opleidingsaanbod? Aarzel niet om hierover in gesprek te gaan

in. Nodig de praktijkopleiders uit om bijvoorbeeld gastlessen te

met uw adviseur van SBB die is gekoppeld aan uw school. Weet

verzorgen, mee te doen aan open dagen, bedrijfsbezoeken etc.

Wilt u studenten en decanen enthousiasmeren voor kansrijke

u niet wie uw adviseur is, neem dan contact op met de SBB
Servicedesk via 088 338 00 00. SBB ondersteunt u met

Tips voor een soepele doorstroom van vmbo naar mbo:

informatie en advies, zonder een oordeel te vellen.

• Geef voorlichting over oriëntatie op de arbeidsmarkt aan
leerlingen en docenten van vmbo-scholen.

Wat kan SBB voor onze school betekenen?
• SBB geeft u actuele informatie over de kansen op werk en de
Kans op stage.
• SBB ondersteunt u bij het verkrijgen van inzicht in de doelma-

• Overleg met het vmbo over de aansluiting van het onderwijs
en stel studie-arrangementen samen.
• Maak afspraken over de warme overdracht van studenten.
• Laat vmbo-studenten meelopen op uw school.

tigheid van het opleidingsaanbod. Dat doen we met heldere

• Plan uitwisselingsdagen voor studenten en/of docenten.

trendrapportages.

• Zet mbo-studenten in om vmbo’ers te enthousiasmeren.

• SBB helpt uw school met het vinden van de juiste
gesprekpartners in het bedrijfsleven.
• SBB helpt kleine, specialistische vakopleidingen om levensvatbaar te blijven. Zij kunnen terecht bij ons Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap.

Tips voor een soepele doorstroom naar een hoger
mbo-niveau of naar hbo:
• Kijk samen met SBB naar logische doorstroomroutes en keuzedelen die hierbij kunnen ondersteunen.
• Bestudeer de kansen en knelpunten van bestaande door-

Opleidingen en hun arbeidsmarktperspectief

stroomroutes, aan de hand van cijfers die SBB u kan tonen.

Welke beroepen zijn kansarm en welke beroepen zijn kansrijk?

Daarmee kunt u een gefundeerde keuze maken.

SBB geeft u daarvan een realistisch beeld. Hieronder vindt u
enkele handige links voor decanen, studenten, beleidsmakers en

Wat als een kleine vakopleiding dreigt te verdwijnen?

iedereen die zich wil verdiepen in de mogelijkheden van het mbo:

SBB helpt kleine, unieke beroepen en hun opleidingen om

• Kans op werk
• Kans op stage en leerbaan
• Studie in cijfers
• KiesMBO.nl
• Basiscijfers Jeugd

levensvatbaar te blijven. Specialistische vakopleidingen die in
hun voortbestaan worden bedreigd, kunnen zich melden bij het
Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. SBB werkt
met deze scholen samen aan duurzame oplossingen.

