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Geachte mijnheer Bovens,
De coronacrisis raakt ons allemaal in Nederland, iedere beroepsgroep, alle
Nederlanders, jong en oud. Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een
heel specifieke groep. Onze mbo studenten, de vakmensen die we straks weer zo
hard nodig hebben. Ik doe samen met het bestuur van Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een beroep op u, als Unie van
Waterschappen/VNG/IPO om zoveel mogelijk stages en leerbanen aan te (blijven)
bieden. Deze groep studenten heeft een stageplek nodig om de opleiding te
kunnen afronden en een diploma te behalen. En als samenleving hebben wij deze
jongeren op onze arbeidsmarkt hard nodig.
Eerder is in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties het onderwerp stagetekorten bij de publieke sector
geagendeerd en daar is met veel energie over gepraat. Ik hoop u met deze brief
te kunnen motiveren om die energie vast te houden. Op verschillende plekken in
de regio ontstaan prachtige initiatieven maar helaas is er nog steeds meer nodig.
Het is belangrijk dat alle instellingen in de publieke en private sector hun
verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van stages en leerbanen. In de
bijlage vindt u verdere praktische informatie over wat SBB voor u kan betekenen
bij het uitvoeren van deze verantwoordelijkheid.
Daarbij steekt de Rijksoverheid ook de hand in eigen boezem en wordt er gewerkt
aan het ophogen van het aantal stageplekken bij het Rijk. Ook is er een
handreiking gemaakt door SBB die het begeleiden van stagiairs bij thuiswerken
vergemakkelijkt. Na negen maanden ervaring met thuiswerken kan het niet
langer zo zijn dat het al dan niet aanbieden van een stageplaats puur en alleen
niet gebeurt omdat de begeleiding op afstand dient plaats te vinden.
Tenslotte wil ik u vragen bij uw inspanningen op dit onderwerp ook de groep
kwetsbare studenten die meer begeleiding nodig hebben te betrekken. Voor hen
is de uitdaging om juist nu in de praktijk aan de slag te gaan helaas nog een
stukje groter geworden. Het is zaak dat wij als publieke sectoren het initiatief
nemen bij het bieden van kansen aan deze groep (kwetsbare) studenten.
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Ik wil u daarom verzoeken om deze oproep actief onder de aandacht te brengen
van uw leden.
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Met vriendelijke groet,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

Voorzitter SBB,

Vicevoorzitter SBB,

Adnan Tekin

Ineke Dezentjé Hamming
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Bijlage aanbieden stages en leerbanen
U kunt uw stages en leerbanen aanmelden door in te loggen op MijnSBB, via de
website sbb.nl. Uw aangemelde plekken verschijnen automatisch op
Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl, de websites die studenten gebruiken om
een stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf te vinden.
Samen met SBB kunt u kijken of er stageplekken kunnen worden aangeboden aan
studenten van opleidingen waar normaal gesproken niet als eerste aan wordt
gedacht. SBB-adviseurs kunnen met u meedenken over creatieve oplossingen,
van twee studenten op één stageplek tot, wanneer u niet alle werkprocessen kunt
bieden, een afspraak met de school en SBB dat de student ten minste voor een
deel van de te leren werkprocessen bij u terecht kan. Neem hiervoor contact op
met een adviseur bij u in de regio. Contactgegevens vindt u op de website sbb.nl.
Op de website sbbhelpt.nl is inzichtelijk gemaakt hoeveel stagetekorten er in
welke regio’s en sectoren zijn.
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