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Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Met het actieplan stages en leerbanen spannen wij ons gezamenlijk in voor voldoende stages en leerbanen
voor mbo-studenten. Helaas zien we in de recente cijfers de tekorten aan stages en leerbanen weer
oplopen. Wel met grote verschillen per regio en per opleiding.
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zoeken in de huidige crisis alle ruimte die mogelijk is om studenten
voldoende beroepspraktijkvorming te laten volgen. Daarbij kijken wij ook over de grenzen van sectoren
heen en erkennen ook op delen van kwalificaties waar mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld nu al mogelijk voor
eerstejaars studenten interieuradviseur om een werkproces uit de opleiding uit te voeren voor de daarvoor
erkende doe-het-zelf-winkels.
Onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband willen in tijden van corona dergelijke mogelijkheden benutten.
Zonder daarbij de kwaliteit en inhoud van BPV los te laten. De werkzaamheden die de student uitvoert in
de BPV moeten wel passen bij de context van het beroep om de civiele waarde van het diploma te
behouden. Een alternatief is dat studenten bepaalde leerdoelen behalen via praktijkgericht onderwijs
binnen de onderwijsinstelling.
In de eerste voortgangsrapportage van het Actieplan stages en leerbanen zijn al diverse mogelijkheden om
stages en leerbanen te vinden en te behouden in beeld gebracht. Vanwege de urgentie voor de huidige
mbo studenten nemen wij daar bovenop aanvullende maatregelen om voldoende beroepspraktijkvorming in
tijden van corona te realiseren. Wij benadrukken dat het om tijdelijke maatregelen gaat. In de bijgesloten
notitie treft u deze maatregelen met een toelichting. Daarnaast wil SBB gebruik blijven maken van de
eerder ingezette bijzondere maatregel om nieuwe leerbedrijven bij uitzondering op afstand te kunnen
erkennen indien een fysiek bezoek van de adviseur praktijkleren vanwege coronamaatregelen op dit
moment niet mogelijk is.
Wij willen doorpakken met deze aanvullende maatregelen. Daarnaast roepen wij u op om in het belang van
scholen, studenten en bedrijven:
•

Duidelijkheid te bieden in het servicedocument 5.0 welke mogelijkheden onderwijsinstellingen hebben
om op alternatieve wijze leerdoelen te behalen ter vervanging van de beroepspraktijkvorming bij

ernstige tekorten aan stages en leerbanen.
•

Duidelijkheid te verschaffen over de beoordeling van de rechtmatigheid van het diploma wanneer
alternatieve oplossingen worden ingezet om beroepspraktijkvorming te vervangen (bij structurele
tekorten). Als waarde diploma en de omvang van de beroepspraktijkvorming gehandhaafd dient te
worden, dan is langer studeren voor een deel van de studenten mogelijk onontkoombaar.

•

Onderwijsinstellingen tegemoet te komen indien extra kosten gemaakt moeten worden voor inrichten
van extra locaties waar praktijkvaardigheden ingeoefend en afgetoetst kunnen worden, extra personele
kosten die gemaakt worden bij de inzet van begeleiding, of bij extra kosten als gevolg van overstappen
van studenten naar andere opleidingen.

Wij blijven ons met volle energie inzetten voor een succesvolle uitvoering van het actieplan met de ambitie
voldoende stages en leerbanen te bieden voor alle mbo-studenten én werkenden en werkzoekenden die dat
nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
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vicevoorzitter

2

