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Samenwerken met SBB
Zo haalt u er meer uit

Als school wilt u uw leerlingen de beste

Wie is mijn contactpersoon bij SBB?

praktijkopleiding bieden met uitzicht op een

U hebt profijt van samenwerking met SBB, op alle niveaus binnen

baan. SBB ondersteunt u hierbij met diverse

SBB-contactpersoon:

diensten. Daarnaast werken we graag met u
samen aan ons gezamenlijke doel: zorgen dat
studenten worden opgeleid tot vakmensen
waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft.
Niet alleen voor nu, maar ook voor de
toekomst.

uw school. Passend bij uw aandachtsgebied, hebt u een eigen

Niveau/

Mijn contactpersoon bij SBB

aandachtsgebied
Bestuur

Regiomanager

Beleid/strategie

Regionaal adviseur onderwijs/
arbeidsmarkt

Bovensectoraal

Regiocoördinator

Sectoraal

Adviseur praktijkleren en
teamcoördinator

Wat mag u van SBB verwachten?

In de toekomst kunt u uw juiste contactpersoon via MijnSBB

SBB is uw deskundige partner als het gaat om:

bereiken. Weet u op dit moment niet wie uw contactpersoon is,

• arbeidsmarktinformatie (feiten en cijfers)

neem dan contact op met onze servicedesk via 088 338 00 00.

• aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

De servicedesk verwijst u door naar de juiste contactpersoon.

• beroepspraktijkvorming (bpv)
• samenwerking met erkende leerbedrijven

Tevreden over de samenwerking?

• kwalificeren en examineren

Hoe ervaart u de samenwerking met SBB? Ziet u verbeterpunten

• internationale diplomawaardering

voor ons? Wij horen ze graag! Uw SBB-contactpersoon zal de
samenwerking periodiek met u evalueren. Daarnaast voeren

SBB voorziet u graag van passende diensten en persoonlijk

we regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit om onze

advies. SBB beschikt over veel actuele kennis en een groot

dienstverlening te evalueren.

netwerk binnen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Periodiek hebt u gesprekken met uw contactpersoon van SBB.

Kan ik nog meer betekenen?

Daarin bespreken we waar uw school behoefte aan heeft of

Wilt u graag op overkoepelend niveau een bijdrage leveren aan de

tegenaan loopt. Samen formuleren we aandachtspunten voor

aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt? Laat het ons weten,

uw school en voor SBB.

we kunnen uw expertise goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld
deelnemen aan expertgroepen en/of sectorkamers. Neem

Wat verwacht SBB van uw onderwijsorganisatie?

hiervoor contact op met de secretaris van de betreffende

De samenwerking met SBB is wederkerig. We hebben elkaar

sectorkamer.

nodig om de samenwerkingsrelatie tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven sterk te houden. Daarom vragen wij u om signalen,

Handige publicaties

klachten of knelpunten met ons te delen. Ook als u innovatie-

• BPV Protocol

mogelijkheden ziet: laat ze ons weten. Samen bedenken we

• Nieuwsbrief onderwijs

oplossingen en geven we input aan nieuwe producten en dien-

• Klachtenprocedure SBB

sten. We hebben daarnaast uw hulp nodig om de

• Sectorkamerrapportages

kwalificatiestructuur, de arbeidsmarktinformatie en het bestand
met erkende leerbedrijven actueel te houden.

