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Een leven lang ontwikkelen

Als school staat u midden in de maatschappij

Voorlichting over opleidingskeuze

en u neemt daarin uw verantwoordelijkheid.

Een juiste opleidingskeuze helpt bij het voorkomen van

Duurzame inzetbaarheid oftewel Leven Lang

ze niet de juiste keuze hebben gemaakt. U ondersteunt jongeren

Ontwikkelen (LLO) op de regionale
arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker;
scholen stemmen hun opleidingsaanbod
hierop af.

schooluitval. Soms ontdekken jongeren tijdens de opleiding dat
bij het keuzeproces met goede voorlichting over arbeidsmarkt en
beroepen. Op kiesMBO.nl is hierover alles te vinden, zowel voor
jongeren als professionals.
Ingrijpen bij uitval leerbaan
Als een leerbaan dreigt uit te vallen, bijvoorbeeld om
economische redenen, bestaat er altijd een risico dat de student

In de driehoek student, opleidingen en (leer)bedrijven, wordt

afhaakt. Om dat vóór te zijn, is het van belang dat de student

‘student’ in het kader van LLO uitgebreid met werkenden en

zo snel mogelijk een nieuwe leerbaan vindt. SBB ondersteunt

werkzoekenden. Om in deze driehoek tot een optimaal resultaat

hierbij. Een hulpmiddel is Leerbanenmarkt.nl.

te komen, verzamelt u samen met SBB de juiste partijen om u
heen om LLO op de arbeidsmarkt in uw regio vorm te geven.

Maatwerk
Sommige studenten zijn - om allerlei redenen - niet in staat het

Belangrijke maatschappelijke issues

reguliere mbo-programma succesvol te doorlopen.

U kunt als school een belangrijke bijdrage leveren aan de

De student heeft bijvoorbeeld een beperking, achterstanden,

volgende regionale onderwerpen, gericht op duurzame

gedragsproblemen of meer uitdaging nodig. Voor deze jongeren

inzetbaarheid:

is maatwerk nodig om schooluitval te voorkomen. Kijk op
Onderwijs op maat en Aanpak jongeren met een beperking.

Studenten
•
•

preventie van schooluitval/vroegtijdig schoolverlaten

Toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie/kwetsbare

(voorkomen van jeugdwerkloosheid)

jongeren naar de arbeidsmarkt

toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie en

Kwetsbare jongeren die niet meer op school zitten en nog

kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt

geen startkwalificatie hebben, zijn in beeld bij het Regionale
Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC).

Werkenden en werkzoekenden

Het RMC heeft de taak om deze jongeren toe te leiden naar

U kunt met partners in de regio samenwerken op het onderwerp

school en/of werk. Ook als school kunt u hieraan bijdragen

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) als het gaat om het borgen van

door deze jongeren te (her)plaatsen in het initiële onderwijs

duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden:

of door maatwerkopleidingen via praktijkleren in het mbo

•

ontwikkelen van een LLO-opleidingsaanbod dat aansluit

(derde leerweg) aan te bieden. Beschikbare bol- of bbl-plaatsen

op de vraag van de regionale arbeidsmarkt zoals het

voor deze jongeren zijn te vinden op stagemarkt.nl. Als een

omscholen van werkzoekenden naar een kansrijkere

jongere geen leerbaan of stage kan vinden, kan SBB hierbij

arbeidsmarktpositie

extra ondersteunen. Zoek hiervoor contact met uw adviseur

innovatief opleiden en zorgen voor blijvende inzetbaarheid

praktijkleren van SBB of maak een melding aan via het Meldpunt

voor beroepen van de toekomst

leerbaan gezocht.

•
•

opleiden van vluchtelingen en arbeidsmigranten
Niet elke jongere is in staat een startkwalificatie te halen.

Studenten

Als school werkt u samen met de gemeente om de

Preventie van schooluitval/vroegtijdig schoolverlaten

arbeidstoeleiding van deze jongeren zo goed mogelijk vorm

Preventie van schooluitval is een speerpunt van de overheid.

te geven. Voor een regionale analyse van de arbeidsmarkt

Wat kunt u als school doen?

voor jongeren kunnen partners in de regio gebruik maken van
arbeidsmarktinformatie over kans op stage en kans op werk.
Voor regionaal arbeidsmarktbeleid publiceert SBB samen met
het UWV tweemaal per jaar de Basiscijfers Jeugd.
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Om de toeleiding naar werk te versoepelen, bestaat sinds

•

kort de mogelijkheid van Praktijkleren met Praktijkverklaring

•

in het mbo. Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de
persoonlijke mogelijkheden gaat de werkende of werkzoekende
aan de slag met gedeeltes van een mbo-opleiding. Voor de

Zie leaflet ‘Praktijkleren in het mbo voor werkgevers’
En: Inspiratiekaart om- en bijscholing via mbo naar kansrijke
beroepen

•

En: Meerwaarde van praktijkleren in het mbo voor
werkenden en werkzoekenden

praktijkvaardigheden die hij in het leerbedrijf opdoet ontvangt
hij een praktijkverklaring. SBB ondersteunt hierbij. Kijk ook op
levenlangontwikkelen.nl.
Innovatief opleiden voor beroepen van de toekomst

Werkenden en werkzoekenden

Als school wilt u uw studenten voorbereiden op de beroepen

Ontwikkelen van een LLO-opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag

van de toekomst. De circulaire economie, duurzaamheid en de

van de regionale arbeidsmarkt zoals het omscholen van

energietransitie zijn ontwikkelingen die vragen om innovatie.

werkzoekenden naar een kansrijkere arbeidsmarktpositie.

Als school kunt u daarin samen met het bedrijfsleven en

Bij een arbeidsmarkttekort is de vraag naar personeel groter dan het

SBB een actieve rol spelen. Steeds vaker zien we publiek-

aanbod. Werkgevers zijn dan niet of moeilijk in staat hun vacatures

private samenwerkingen (PPS) ontstaan, waarin hybride

via de normale instroomkanalen te vervullen. Deze mismatch

opleidingsvarianten worden ingericht zoals Centra voor Innovatief

op de arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit

Vakmanschap (CIV). Dit wordt gestimuleerd met de subsidieregeling

bedrijfsleven, overheid en onderwijs en moet leiden tot oplossingen

regionaal investeringsfonds (RIF). SBB ondersteunt onder meer bij

op korte en lange termijn. SBB kan beleidsmatig adviseren bij

het inrichten van de beroepspraktijkvorming en bij kwalificaties/

oplossingsrichtingen voor deze arbeidsmarktvraagstukken

keuzedelen en certificaten.

en de gekozen oplossing vervolgens ook operationeel vorm
geven. Op operationeel niveau is SBB partner van onderwijs

Opleiden van vluchtelingen en arbeidsmigranten

en regiopartners als het gaat om het zichtbaar maken van

De overheid stimuleert arbeidsmobiliteit over landsgrenzen heen.

leermogelijkheden bij erkende leerbedrijven. In januari 2020 heeft

Maar inburgeraars die naar Nederland komen met een buitenlands

SBB haar position paper ‘De Kracht van Praktijkleren’ uitgebracht. In

diploma, kunnen daarmee niet zomaar aan de slag. Hebt u te

de daaropvolgende coronacrisis is de dienstverlening in een

maken met (toekomstige) studenten die willen weten wat de

stroomversnelling geraakt.

waarde is van hun diploma? Verwijs ze dan naar SBB. Het ministerie
heeft SBB aangewezen als National Reference Point (NRP). Ons

Het kabinet heeft in de steun- en herstelpakketten ‘20/’21

expertisecentrum Diplomawaardering en onderwijsvergelijking

aangegeven dat mensen die in onzekerheid verkeren passende

maakt kwalificaties op mbo- en vmbo-niveau internationaal

begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken naar nieuw werk en

transparant. Iedereen met een buitenlands diploma die in

inkomen. Onderdeel van dit sociaal pakket is een impuls voor

Nederland wil werken of studeren, kan hier terecht.

praktijkleren in het mbo, ter verbetering van de directe en duurzame

Kijk ook op idw.nl.

inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kortdurende bijen omscholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg.
Hieronder vallen het opleiden tot een diploma, een certificaat en tot
de praktijkverklaring in combinatie met een leerbaan. In de regio’s
wordt dit ingericht met Regionale Mobiliteitsteams waarin zes
kernpartners samenwerken, te weten: gemeenten, UWV, werkgeveren werknemersorganisaties, mbo-instellingen en SBB. De inzet van
de website Leerbanenmarkt.nl van SBB speelt hierin een belangrijke
rol. Op de internetpagina praktijkleren in het mbo voor werkenden
en werkzoekenden komt diverse informatie hierover bij elkaar.
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