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BESCHIKBARE LEERBANEN IN DE LIFT

12.584 extra leerbanen, dat
was de tussenstand van het
project BBL Alert. Minister
Bussemaker van OCW maakte
het cijfer eind september bij
SBB in Zoetermeer bekend.
Waarom is het project nodig,
welke partijen werken samen
en wat staat er nog te doen?

Het opleiden van aankomende vakmensen
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Onder de aandacht brengen
De extra aandacht voor leerbanen begint
zijn vruchten af te werpen. Sinds 1 juni
2016 zijn al duizenden leerbanen toegevoegd op Stagemarkt.nl. SBB houdt het
aantal toegevoegde leerbanen bij met een
teller op de website, zoals is te zien in het
nieuwsbericht ‘SBB werft meer dan 12.000
leerbanen voor mbo’ers’.
Tijdens een bijeenkomst in Zoetermeer
onthulde minister Bussemaker het resultaat van de extra inspanningen: op 29
september stond de teller op 12.584 extra
geworven leerbanen. Het totale aantal
beschikbare leerbanen op Stagemarkt.nl
bedroeg daarmee circa 34.000.

Minister Bussemaker van OCW maakt de tussenstand bekend.
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BBL-STUDENTEN EN BESCHIKBARE LEERBANEN
Deze editie van de Barometer staat in

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal studenten per leerweg (bron: CBS en DUO)
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Daling van het aantal bbl-studenten is minder sterk dan voorheen

De laatste vijf jaar is het aantal bbl-studenten op de opleidingsniveaus 1 en 2 het meest

In het schooljaar 2015/2016 volgden bijna

een redelijk stabiel aantal studenten en voor niveau 4 een toename van 13%.

teruggelopen, zie figuur 2. Ter vergelijking: bij bol is voor de niveaus 1, 2 en 3 sprake van

96.000 studenten een bbl-opleiding. In de
meeste gevallen gaat het om opleidingen

Figuur 2. Ontwikkeling van het aantal bbl-studenten per opleidingsniveau

in Techniek en gebouwde omgeving, Zorg,

(bron: SBB op basis van DUO)

welzijn en sport en in Voedsel, groen en
gastvrijheid, zie tabel 1. Het totaal aantal
bbl-studenten was iets kleiner dan in het
schooljaar ervoor, maar de afname is lang
niet zo sterk als in de jarenlange periode,
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× 1.000

60
50
niveau 3

40

uitbrak in 2008, daalde het aantal bbl-studenten aanzienlijk. Bedrijven hadden
minder mogelijkheden om bbl-studenten
te begeleiden. De ontwikkeling van het
aantal bbl’ers verliep onder meer vanwege
de conjunctuur met pieken en dalen, zoals
te zien in figuur 1. Het aantal bol-studenten nam nagenoeg ieder jaar gestaag toe.

30

niveau 2
niveau 4

20
10
0

niveau 1
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Tabel 1. Aantal en aandeel bbl-studenten, 2015/2016 (bron: SBB op basis van DUO)
opleidingsrichting
		

aantal

aandeel bbl-studenten

aandeel bbl-studenten van

bbl-studenten

per opleidingsrichting

totaal aantal bbl-studenten

Techniek en gebouwde omgeving

26.100

41%

27%

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

12.920

40%

13%

Zorg, welzijn en sport

22.480

16%

23%

Handel

10.220

24%

11%

Ict en creatieve industrie
Voedsel, groen en gastvrijheid
Zakelijke dienstverlening en veiligheid

820

2%

1%

16.680

24%

17%

2.160

4%

2%

Specialistisch vakmanschap

1.360

47%

1%

Entree (en overig bovensectoraal)

2.990

25%

3%

95.730

20%

100%

Totaal
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WAT VINDT U VAN DE SBB
BAROMETER?

Als iemand van plan is een bbl-opleiding te volgen, maar het lukt niet om een benodigde leerbaan te vinden, betekent dat niet per definitie dat hij of zij een opleiding in de
bol-variant gaat doen. Dat blijkt onder meer uit de leeftijd van studenten en of ze vanuit
het vmbo doorstromen. Van de bbl-studenten is bijna de helft 23 jaar of ouder. Van de

De SBB Barometer toont drie keer per jaar

bol-studenten is dat 7%. Laatstgenoemden stromen veel vaker dan bbl-studenten, direct

de landelijke ontwikkelingen op de stage-

door vanuit het vmbo naar het mbo.

en leerbanenmarkt. SBB is benieuwd naar
uw mening over deze publicatie.

Figuur 3 laat zien dat de daling van het aantal bbl-studenten zich voordeed bij iedere
leeftijdscategorie en het sterkst was bij de groep 27 jaar en ouder. Ter vergelijking: bij

Binnenkort ontvangen abonnees op de

bol was voor elke leeftijdscategorie sprake van een toename, behalve bij de 27-plussers

Barometer een uitnodiging om een

(maar dat is een heel kleine groep bij bol).

korte, online vragenlijst in te vullen.
Deze bestaat uit een aantal vragen over

Figuur 3. Aantal bbl-studenten per leeftijdscategorie in schooljaar 2011/2012 en

leesgedrag, gebruik en waardering van de

2015/2016 (bron: SBB op basis van DUO)
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Leerbedrijven actief met bbl
In het schooljaar 2015/2016 hadden 49.000 leerbedrijven één of meer bbl-studenten op
de werkvloer. Dat komt neer op 20% van alle erkende leerbedrijven. Een percentage dat
even groot is als het aandeel bbl-studenten van het totaal aantal mbo-studenten.
Voor enkele opleidingsrichtingen geldt dat meer dan de helft van het aantal actieve
leerbedrijven1, een bbl-student begeleidde. Hierbij gaat het om opleidingen in Techniek
en gebouwde omgeving, in Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem en Specialistisch
vakmanschap, zie figuur 4. De opleidingsrichting waar de mééste leerbedrijven met bbl
bezig waren, was Voedsel, groen en gastvrijheid.

1

Actief: het bedrijf begeleidde in schooljaar 2015/2016 minstens één student

Figuur 4. Aantal actieve leerbedrijven (totaal en met bbl-studenten) in schooljaar 2015/2016 (bron: SBB)
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In totaal – inclusief bol – was voor zorg-, welzijn- en sportopleidingen het grootste aan-

STAGES EN LEERBANEN

tal leerbedrijven actief. Dat ging voornamelijk om bol-studenten. Ook in Ict en creatieve
industrie en Zakelijke dienstverlening en veiligheid is het aantal bbl-opleidende bedrijven klein in verhouding tot het totaal aantal actieve leerbedrijven. In die richtingen zijn

Waar in de Barometer de term leerbaan

weinig bbl-studenten (respectievelijk 2 en 4% van de studenten).

staat, wordt de beroepspraktijkvorming
bedoeld zoals die vorm krijgt in bbl-opleidingen: meestal vier dagen werkend leren

Aantal beschikbare leerbanen groeit hard

met een arbeidsovereenkomst en één dag

Begin oktober 2016 waren op Stagemarkt.nl bijna 35.000 leerbanen beschikbaar bij

naar school. In het geval van stages wordt

erkende leerbedrijven2. De helft daarvan gaat om leerbanen voor opleidingen in Voedsel,

de beroepspraktijkvorming bedoeld zoals

groen en gastvrijheid en in Techniek en gebouwde omgeving. Dat zijn opleidingsrich-

die vorm wordt gegeven in de bol-oplei-

tingen met een groot aantal bbl-studenten. Ook voor handelsopleidingen zijn naar

ding: een periode van een aantal weken

verhouding veel leerbanen ontstaan. De aantrekkende (detail)handel kan daarvan een

tot een half jaar onafgebroken werkzaam

oorzaak zijn.

in een bedrijf, maar zonder arbeidsovereenkomst op enig moment tijdens de

Zorg, welzijn en sport heeft een bbl-traditie en veel studenten volgen een opleiding in

opleiding.

deze richting, zowel bol als bbl. Het huidige aanbod van leerbanen in Zorg, welzijn en
sport – 6% van het totaal aantal beschikbare leerbanen – is in dat opzicht aan de kleine
kant. Bezuinigingen in de zorg hebben ertoe geleid dat zorginstellingen terughoudend
zijn met het aantrekken van bbl-studenten.
Van 1 juni tot en met begin oktober 2016 hebben leerbedrijven ruim 14.000 leerbanen
beschikbaar gesteld op Stagemarkt.nl. Voor iedere opleidingsrichting is sprake van
een toename van het aantal ontstane leerbanen ten opzichte van dezelfde periode in
2015, zie figuur 5. De combinatie van onder andere het economische herstel en de extra
aandacht, die SBB-adviseurs bij leerbedrijven aan de bbl hebben gegeven, blijkt een
positieve werking te hebben.
Vooral in Techniek en gebouwde omgeving is het aantal beschikbare leerbanen toegenomen vergeleken met 2015. Het zijn er ruim drie keer zoveel. In Mobiliteit, transport,

2

Dit is een momentopname. Gegevens

logistiek en maritiem, Handel en in Voedsel, groen en gastvrijheid is sprake van een

kunnen dagelijks door leerbedrijven

verdubbeling van het aantal nieuwe leerbanen.

worden aangepast.

Figuur 5. Aantal leerbanen (bbl), beschikbaar gesteld in de periode 1 juni tot en met 10 oktober van 2015 en van 2016 (bron: SBB)
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Benieuwd naar meer cijfers, zoals het aantal studenten per leerweg en opleiding of het
aantal leerbedrijven per opleiding? Ga naar www.s-bb.nl/skrbijlage.
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Stagemarkt.nl, de website van SBB voor stages en leerbanen in het beroepsonderwijs, heeft een nieuw gezicht
gekregen. De vernieuwde versie is meer afgestemd op de primaire doelgroep van Stagemarkt.nl; de studenten.
Enkele veranderingen op een rij:
•

Er is nog maar één zoekscherm. Geen onderscheid dus in zoeken tussen leerplaatsen en erkenningen, in de
zoekresultaten zijn deze te filteren.

•

Via één zoekveld kun je diverse criteria intoetsen: naam opleiding, naam bedrijf, crebocode, code leerbedrijf,
leerbedrijfID, etc.

•

Je ziet nu in één opslag alle opleidingen waarvoor een bedrijf erkend is en waarvoor er leerplaatsen zijn.

•

Slim systeem: bij het ingeven van een woord bepaalt het systeem of je zoekt op een opleidingsnaam of op een
bedrijfsnaam. Via een switch kan je dan je keuze aanpassen. Bijvoorbeeld: je hebt de opleiding bakker, maar er
zijn ook bedrijven die Bakker heten.

Ga nu naar Stagemarkt.nl

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken
in SBB samen met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven
beschikken nu en in de toekomst over
de vakmensen die ze nodig hebben. SBB
verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op sectoraal, regionaal en landelijk
niveau.
Postbus 7259, 2701 AG Zoetermeer
Uitgave
© SBB, Zoetermeer, november 2016
Redactie en vormgeving
SBB, Zoetermeer
Drukwerk
Bestenzet, Zoetermeer
Foto’s
© SBB
ISSN
1879-7911
Voor meer informatie
Ruud Ververs
06 13 968 170

