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Geachte vertegenwoordiger van uw bedrijvenplatform en of koepel,   
  
Een noodoproep van onze studenten aan u! De coronacrisis heeft, net als in veel andere sectoren, 
enorme impact op het beroepsonderwijs. Namens onze studenten doen wij een beroep op u om, als 
het maar enigszins mogelijk is, toch een stageplaats te bieden. Daarnaast vragen we u om samen 
met ons de mogelijkheden en kansen te bespreken om tot alternatieven te komen, als de 
gebruikelijke stage voor onze mbo-studenten niet of nauwelijks te realiseren is.  
 
Praktijkervaring onmisbaar 
Veel van onze studenten brengen een belangrijk deel van hun opleiding door op de werkvloer. Voor 
onze studenten is een stage in de beroepspraktijk onlosmakelijk verbonden met het behalen van 
een diploma. Voor u is het van belang straks te kunnen beschikken over gekwalificeerde 
vakmensen met voldoende praktijkervaring. mboRijnland ziet hoe de meeste van onze stage-
organisaties alles op alles zetten om onze studenten kansen te blijven bieden. Dat waarderen we 
enorm. De coronabeperkingen vragen veel van ons en jullie incasseringsvermogen en 
improvisatietalent. Door de sluiting van o.a. de horeca, de meeste winkels, kappers en andere 
beauty & welzijn praktijken proberen wij het praktijkonderwijs voor onze studenten in een 
alternatieve praktijkomgeving zo goed mogelijk in te richten.   
 
Creativiteit en maatwerk 
Echter, de laatste maanden merken we dat steeds meer van onze stagebedrijven niet in staat zijn 
om stagiaires te begeleiden. Wij zien hier als mboRijnland een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij 
roepen u op om juist nu met ons in gesprek te gaan hoe we deze stageplekken kunnen behouden 
en op een alternatieve manier kunnen invullen. Dit vraagt om maatwerk en een creatieve manier 
van denken en doen. We willen onze studenten vooral helpen om hun motivatie en plezier voor het 
vak te behouden en zo mogelijk onnodige studievertraging te voorkomen.  
 
Zo heeft het SBB een handreiking gemaakt om het begeleiden van stagiaires in de huidige situatie 
van veel thuiswerken te vergemakkelijken. Wij gaan graag in gesprek en zijn bereid méér te doen 
en mee te denken met onze stagebedrijven om de begeleiding van stagiaires anders in te vullen en 
geen bottleneck te laten zijn.    
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Krachten bundelen 
Wij vragen u en de aangesloten bedrijven en organisaties om samen met ons de krachten te 
bundelen en te zorgen dat het aantal stageplaatsen behouden blijft. Juist nu hebben we een 
gedeelde verantwoordelijkheid om onze studenten perspectief te blijven bieden op een kansrijke 
toekomst. Studenten hebben ervaring in de beroepspraktijk nodig om gemotiveerd en geïnspireerd 
te blijven voor hun vak én hun opleiding succesvol te kunnen afronden. Als samenleving hebben 
we onze jonge vakmensen hard nodig op de arbeidsmarkt.   
  
 
Met vriendelijke groet,   
 
 
 
 
 
Otto Jelsma  Frank Zwaan 
Voorzitter College van Bestuur mboRijnland  BPV mboRijnland en Directeur MBO College Economie  
 
 


