
Tekorten stages en leerbanen: 
een veelheid van oorzaken

Elke mbo-student verdient een stage of leerbaan

De coronacrisis had onmis
kenbare gevolgen voor de 
beschikbaarheid van stages en 
leerbanen voor mbostudenten. 
Voor veel studenten was het 
een uitdaging om een stageplek 
of leerbaan te vinden. In het 
voorjaar van 2020 kwam SBB, 
samen met onderwijs en 
bedrijfsleven, in actie om de 
stage en leerbaantekorten 
aan te pakken. Een belangrijk 
onderdeel van deze groot

schalige actie was het 
inventariseren van de tekorten 
en het in kaart brengen van de 
achterliggende oorzaken. 
Waren de oorzaken corona
gerelateerd of legden ze 
structurele kwetsbaarheden 
op de stagemarkt bloot?

Wil je meer weten over de 
oorzaken van de recente 
tekorten op de stagemarkt? 
Klik dan hier.

Meer weten? 
Klik op de links:

Rapport oorzaken 

stagetekorten

Actieplan

Ontwikkeling stagetekorten: juni 2020 t/m februari 2022
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Oorzaken stagetekorten van juni 2020 
tot en met februari 2022

Als voorbeeld:

“De horeca is nu in zijn 
geheel dicht. De maat regelen 

veranderen continue: 
openen, sluiten, openen, sluiten. 

Leerlingen binnen de horeca zitten 
nu zo goed als allemaal thuis.”

Opleiding  
Gastheer/vrouw 

December 2020

Corona-gerelateerde 
oorzaken van tekorten

• Onvoldoende fysieke ruimte 
om 1,5-meter te waarborgen 

• Onzekerheid over de toekomst 
bij leerbedrijven 

• Teruglopende werkzaamheden 

• Tijdelijke sluiting leerbedrijf 
binnen bepaalde segmenten  
(bijv.  horeca)

• Gebrek aan begeleidingscapaciteit 
door thuiswerken of door drukte

Als voorbeeld:

“Leerbedrijven in de 
zorg hebben geen ruimte voor 
1e-jaars studenten vanwege de 

begeleiding die zij vragen. Er is een 
voorkeur voor studenten met meer 
ervaring of een hoger niveau, die 
sneller inzetbaar zijn en minder 

begeleiding vragen.”

Opleiding  
MboVerpleegkundige 

Januari 2021

Studentgroepen kwetsbaar 
voor verdringing op de 
stagemarkt

• Eerstejaars studenten

• Niveau 1 en 2 studenten

Als voorbeeld:

“Het tekort voor Medewerker Ict 
support (niveau 2) is een uitdaging. 
De werkzaamheden op dit niveau 

worden steeds complexer.”

Opleiding  
Medewerker Ict support 

Oktober 2020

Structurele oorzaken 
van tekorten

• Skills-upgrading doordat 
sommige werkzaamheden 
complexer worden

• Afname passende werkzaamheden 
door automatisering en 
robotisering

• Structureel groter aanbod 
van studenten dan aanbod 
leerplekken

• Gebrek aan begeleidings- 
 capaciteit door structurele 
personeels tekorten 

Absolute aantal stagetekorten per 
sector op het hoogst gemeten punt

De grootste  
tekorten zaten bij: 

Zorg, welzijn  
en sport 

Op het hoogste punt hadden ruim 7.800  
studenten
geen stage of  

leerbaan

De minste  
tekorten had: 

Specialistisch 
vakmanschap 

Op het hoogste punt hadden 300  
studenten
geen stage of  

leerbaan

Sectoren met de grootste tekorten in 
verhouding tot het aantal studenten
Op het hoogste punt van tekorten was er geen leerplek beschikbaar voor:

11%
van de studenten 

binnen het 
Entree- 
onderwijs

12%
van de studenten 

binnen de opleidingen 
Zakelijke 

dienstverlening 
en veiligheid 18%

van de studenten 
binnen 

Cross-over 
opleidingen

https://www.s-bb.nl/media/0mfpxhng/137771_rapport_oorzaken_stagetekorten_tg.pdf
https://www.s-bb.nl/media/0mfpxhng/137771_rapport_oorzaken_stagetekorten_tg.pdf
https://www.s-bb.nl/media/0mfpxhng/137771_rapport_oorzaken_stagetekorten_tg.pdf
https://www.s-bb.nl/activiteiten/actieplan/
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