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Passende stages en leerbanen

s-bb.nl

Voor studenten met toekomst

U vindt het belangrijk dat uw studenten een

Stagetekort melden

passende stage of leerbaan vinden bij een

Het kan gebeuren dat er een plotseling tekort ontstaat in een

erkend leerbedrijf, het liefst in een kansrijke

Meld dit dan zo snel mogelijk bij SBB.

sector. SBB doet er alles aan om het aantal
stages en leerbanen op peil te houden.
Wij ondersteunen uw school hierbij.
Check hieronder hoe wij dat aanpakken en
wat u zélf kunt doen.

bepaalde sector. Bijvoorbeeld in tijden van economische recessie.
Ook via het Meldpunt Stage- en leerbanentekorten kunt u
aangeven dat u moeite hebt met het plaatsen van studenten.
Uw SBB-adviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met
u op. Samen met uw school inventariseren we de knelpunten,
analyseren we de oorzaken en zoeken we naar oplossingen. Ook
in praktische zin kan SBB u ondersteunen. Bijvoorbeeld door een
mailing te versturen naar leerbedrijven. Of door een belactie te
initiëren om de mogelijkheden bij leerbedrijven te
inventariseren. Ook kan SBB onderzoeken of alle leerbedrijven

Stage of leerbaan vinden

al de optimale erkenning hebben om een student te begeleiden

Op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl staan alle door SBB

bij bepaalde werkzaamheden. Is dat niet het geval, dan gaat

erkende leerbedrijven die op dit moment een mbo-student

SBB hierover proactief in gesprek met een geselecteerde groep

zoeken. Wijs uw studenten hierop. Lukt het niet om een

bedrijven.

geschikte stage te vinden? Laat de student via Stagemarkt.nl
contact opnemen met SBB. Als het niet lukt om een geschikte

Bekijk ook: Bpv ten tijde van corona (MBO-Raad)

leerbaan te vinden, vraag de student dan om dit zo spoedig
mogelijk te melden bij de bpv-coördinator. De bpv-coördinator

Preventie van tekorten

meldt dit vervolgens bij zijn/haar SBB-contactpersoon. Samen

SBB houdt continu een vinger aan de pols. Preventie is namelijk

kijken ze naar mogelijkheden om de student te helpen zoeken.

de beste manier om stagetekorten vóór te zijn. Vanuit preventief
oogpunt bezoekt SBB daarom minstens twee keer per jaar uw

Bij het thema Optimale uitvoering bpv vindt u handige tips hoe u

school. Tijdens deze gesprekken inventariseren we de (actuele en

studenten kunt voorbereiden op een stage of leerbaan.

verwachte) situatie in uw regio. Ook bespreken we of er
voldoende stages en leerbanen zijn voor uw studenten. Bij een

Kansrijke sectoren

verwacht probleem brengen we in kaart welke opleiding, niveau

Wilt u weten welke sectoren in de toekomst kansrijk zijn?

en leerjaar het betreft. Is er sprake van een (verwacht) tekort?

Bekijk dan deze SBB-publicaties:

Dan analyseren we samen met u:
• waar dit tekort vandaan komt;

Kans op Stage laat zien wat de kans is om een stage of leerbaan
te vinden voor de bijna 500 verschillende beroepsopleidingen in
het mbo.

• of uw school alle mogelijkheden heeft benut om stages of
leerbanen te vinden;
• of SBB uw school kan ondersteunen bij het oplossen van het
tekort, bijvoorbeeld via mailings en belacties.

Kans op werk toont de toekomstige kansen van afgestudeerde
mbo-studenten in bijna 500 beroepen op vier opleidingsniveaus

Monitoren van trends

en per arbeidsmarktregio.

Niet alleen binnen uw school, maar ook binnen de regio zijn we
continu in gesprek met onderwijs en bedrijfsleven. Op basis van
actuele informatie proberen we te anticiperen op toekomstige
stagetekorten in bepaalde sectoren. Continu monitoren we de
situatie in uw regio, het perspectief op werk, de kans op stage
en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Deze
informatie vind je terug bij onze rapportages. Uw adviseur van
SBB neemt deze informatie regelmatig met u door. Zo kunnen
we samen monitoren waar mogelijke knelpunten ontstaan en
kunt u hier tijdig op anticiperen en sturen in uw beleid.

