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Geachte mevrouw Van Engelshoven, mevrouw Van Ark en de heer Koolmees,  

  

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen 

onder druk. Op verzoek van de minister van OCW heeft SBB een actieplan voor stages en leerbanen 

opgesteld. Met gepaste trots bieden wij u dit actieplan aan. Vanwege het grote belang van stages en 

leerbanen voor jongeren én werkenden en werkzoekenden om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te 

vinden, ontvangt u allen het actieplan stages en leerbanen van SBB. 

 

De gevolgen van de crisis verschillen per sector. Met het actieplan stages en leerbanen willen wij zorgen 

voor voldoende stages en leerbanen voor de huidige mbo-studenten en aankomende mbo-studenten. Dit 

betreft zowel jongeren als werkenden en werkzoekenden die om- en bijscholen via breed praktijkleren in 

het mbo een (start)kwalificatie willen behalen met uitzicht op een duurzame baan. Wij willen dit onder 

meer bereiken door inzicht in de vraag naar stages en leerbanen en het actualiseren van de beschikbare 

plaatsen. Maar ook door optimaal gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden in leerbedrijven en 

leerbedrijven te stimuleren om stages en leerbanen te blijven aanbieden. Met behoud van kwaliteit en 

veiligheid voor de student kan SBB tijdelijk ook nieuwe leerbedrijven erkennen op afstand als een bezoek 

van de adviseur praktijkleren van SBB niet mogelijk is. SBB erkent daarnaast ook leerbedrijven die niet alle 

werkprocessen uit een beroepsopleiding in de praktijk kunnen bieden, maar waar de student wel een deel 

van de gevraagde vaardigheden in een passende beroepscontext op kan doen. Zo kunnen aangrenzende of 

verwante beroepen en sectoren mogelijkheden bieden om (delen van) de leerdoelen in een stage of 

leerbaan te voldoen.  
 

In het actieplan stages en leerbanen staan de acties die onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB 

uitvoeren. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij samen met landelijk, sectorale en regionale partners 

moeten optrekken om succesvol te kunnen zijn. Wij roepen u op ons actieplan te omarmen en te verbinden 

met uw eigen initiatieven zoals Perspectief op werk/ NLwerktdoor.nl, leerwerkloketten, leven lang 

ontwikkelen en de gezamenlijke ambitie breed praktijkleren. Zowel landelijk als in de (arbeidsmarkt)regio ’s 

is de samenwerking met werkgevers, scholen, UWV en gemeenten belangrijk om de beschikbare stages en 

leerbanen voor de juiste doelgroep te benutten. We geven de samenwerking voor werkenden en 

werkzoekenden graag verder vorm als onderdeel van Perspectief op werk waar in de regio al een goede 

basis is gelegd. 

 



 

 

Wij zetten ons in voor een succesvolle uitvoering van het actieplan met de ambitie voldoende stages en 

leerbanen te bieden voor alle mbo studenten én werkende en werkzoekende die dat nodig hebben. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

  

         

  

 

Ineke Dezentjé Hamming   Frank van Hout  

voorzitter     vicevoorzitter  


