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Betreft: stage en afstuderen MBO en HBO

Geachte relatie,
Met de Economic Board West Brabant (EBWB1) is onlangs gesproken over de ontwikkelingen van de
coronacrisis. Nu de gezondheidscrisis beheersbaar lijkt, zijn alle partners bezig met het economisch
herstel. Veel bedrijven en instellingen gaan nu hun vizier zetten op het vinden van het ‘nieuw normaal’.
De onderwijsinstellingen uit de regio (AVANS Hogeschool, Breda University of Applied Sciences en
CURIO) hebben in de EBWB hun zorgen geuit over de vraag of er in de komende schoolperiode 20202021 voldoende stage- en afstudeerplaatsen voor hun studenten gaan zijn. Het vinden van het nieuwe
normaal zal immers (en begrijpelijkerwijs) de hoogste prioriteit krijgen.

“…Waar we normaal studenten zien in onze gangen, zien we nu alleen een grote leegte.
We willen voorkomen dat die grote leegte ook van toepassing gaat zijn op stage en afstuderen.
We willen voorkomen dat studenten onnodig studievertraging oplopen…”
E. Minnemann, R. Neutelings, P. Rüpp

De kracht van het Nederlandse onderwijssysteem is dat we jonge mensen tijdens hun studie, via stage
en afstuderen, met de praktijk in aanraking brengen. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op de
arbeidsmarkt, beschikken ze over de eerste praktijkvaardigheden en is hun slagingskans op een baan
hoger. De onderwijsinstellingen willen, samen met de EBWB, voorkomen dat er een leerjaar verloren
gaat voor de studenten die in 2020-2021 aan hun stage en afstuderen toe zijn. Dit gaat met name op
voor de leerwerkplekken, sociale opleidingsdomeinen en opdrachten vanuit de sectoren waar de crisis
veel impact heeft op de normale bedrijfsvoering.
De onderwijsinstellingen zijn zelf ook bezig met het vinden van nieuwe richtingen om voldoende stageen afstudeerplekken te organiseren. Zo wordt bijvoorbeeld gezamenlijk (met REWIN) verkend of stage
en afstuderen op een andere manier georganiseerd kan worden. Essentieel daarbij blijft de participatie
vanuit het bedrijfsleven. Ondanks deze ontwikkelingen willen de onderwijsinstellingen en EBWB een
klemmend beroep op u doen om in de eigen organisatie na te gaan of het mogelijk is om voor het talent
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In de regio West-Brabant heeft de EBWB een Economische Agenda opgesteld en stuurt zij de
realisatie van die agenda via een aantal sectorale programma’s. De EBWB bestaat uit vier directeuren
uit het bedrijfsleven, drie voorzitters Raad van Bestuur van de opleidingsinstellingen en vier publieke
bestuurders. De EBWB staat onder voorzitterschap van burgemeester Depla.
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van de toekomst een stage- of afstudeerplek te creëren. De onderwijsinstellingen denken daarbij graag
met u mee over de mogelijkheden.
Voor meer vragen kunt u terecht bij de in de bijlage opgenomen contactpersonen van de diverse
onderwijsinstellingen. Zij kunnen zorgen voor een verdere interne begeleiding bij hun
onderwijsinstelling. Mocht u suggesties hebben over de manier waarop u kunt bijdragen of vragen
hebben over de manier waarop u kunt bijdragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de EBWB, zie hiervoor de contactgegevens bovenaan deze brief.
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