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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

De afgelopen tijd hebben wij signalen ontvangen over onnodige belemmeringen bij het aangaan 

en uitvoeren van stages (in het HBO-MBO/BOL-onderwijs) en leerwerktrajecten (in het 

MBO/BBL-onderwijs). De signalen hadden vooral betrekking op de gebrekkige afstemming 

tussen de bestaande procedures van onderwijsinstellingen en de bedrijfsprocessen van 

ondernemingen, de complexiteit van subsidieregelingen en de verschillen in erkennings-

voorwaarden voor leerwerkbedrijven. Zij zijn voor ons aanleiding geweest een onderzoek naar 

deze belemmeringen te verrichten. De focus in het onderzoek was gericht op de sectoren Zorg 

en Techniek, omdat deze hoog scoren in kansen op instroom op de arbeidsmarkt. Deze 

beperking is niet bezwaarlijk gebleken, omdat de bevindingen uiteindelijk voldoende generiek 

zijn om ze ook op andere sectoren toepasselijk te achten. Het onderzoek is eind 2014 afgerond, 

waarna de bevindingen en adviespunten bij de betrokken partijen zijn gevalideerd. Een 

exemplaar van het onderzoeksrapport is als bijlage bij deze brief gevoegd
1
.  

 

In dit advies gaan wij eerst in op de knelpunten die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Elk van 

de knelpunten sluiten wij af met een specifiek adviespunt. Vervolgens besteden wij aandacht 

aan de uitvoeringsknelpunten, voor de oplossing waarvan wij een beroep doen op de 

onderwijsinstellingen en de bedrijfsorganisaties. 

 

Belemmeringen uit wet- en regelgeving 

Schaf de verplichte handtekening onder de praktijkovereenkomst (POK) van kenniscentrum 

en ouders van 16 en 17-jarigen af 

Scholieren en bedrijven ervaren de verplichte handtekening onder de praktijkovereenkomst 

(POK) van het kenniscentrum en die van de ouder(s) van 16 en 17-jarigen als een onnodige en 

vertragende administratieve verplichting. Vertraging ligt met name op de loer als het kind niet 

meer thuis woont en/of de ouders in scheiding liggen. In de praktijk leidt de verplichting er nog 
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al eens toe dat bedrijven subsidies mislopen. Dit komt doordat zij niet in staat zijn om tijdig de 

volledig ondertekende POK bij de subsidieaanvraag in te dienen. Een belangrijk beleidsdoel 

van de handtekening van de ouders heeft betrekking op de betrokkenheid van- en de informatie 

aan de ouders. Deze beleidsdoelen hoeven niet per sé gekoppeld te worden aan een verplichte 

handtekening. De verplichte “vijfde handtekening” van het kenniscentrum roept ook vragen op, 

omdat die handtekening voor overeenkomsten in het kader van de BOL al enige jaren geleden 

is afgeschaft. Hun rol zou beperkt kunnen blijven tot de erkenning van bedrijven als 

leerwerkbedrijf.  

 

Wij adviseren u de “vijfde” handtekening van het kenniscentrum af te schaffen. De 

betrokkenheid van en informatie aan ouders van minderjarige kinderen kan daarbij op 

een andere wijze worden ingevuld dan door een verplichte handtekening. 

 

Maak de elektronische handtekening onder de POK onvoorwaardelijk mogelijk 

Vertraging bij het afsluiten van de POK is mede het gevolg van de wijze waarop de 

overeenkomst tot stand moet worden gebracht. Dit gebeurt nog steeds door het uitwisselen van 

papieren versies, omdat de ondertekening met de pen feitelijk nog verplicht is. Een digitale 

handtekening is praktisch niet mogelijk door de (wettelijke) voorwaarden die aan het gebruik 

ervan worden gesteld. Om vertraging te voorkomen moet een digitale handtekening 

onvoorwaardelijk mogelijk worden.  

 

Wij adviseren u de digitale handtekening onder de POK onvoorwaardelijk mogelijk te 

maken. 

 

Neem alle beperkingen in de erkenningsregelingen weg zodat ook ZZP-ers en eenmanszaken 

leerwerkbedrijf kunnen zijn 

De voorwaarden voor de erkenning als leerwerkbedrijf zijn in de erkenningsregelingen 

vastgelegd. Deze regelingen zijn door de Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs opgesteld. 

Zij zorgen tevens voor de uitvoering van de erkenningsregelingen. Per 1 augustus 2015 gaan 

de wettelijke taken van de Kenniscentra over op de Stichting samenwerking beroepsonderwijs 

en bedrijfsleven (SBB). De stichting wordt voor de uitvoering van de erkenningsregeling een 

ZBO.  

 

Een groot aantal reglementen bevat bepalingen waardoor niet alle bedrijven in Nederland 

erkend leerwerkbedrijf kunnen zijn. In een aantal regelingen is met zoveel woorden vastgelegd 

dat een eenmanszaak of ZZP-er geen leerwerkbedrijf mag zijn. Soms vloeit de onmogelijkheid 

voor de eenmanszaak en de ZZP-er impliciet voort uit de bepalingen van het reglement. Zo zijn 

er bijvoorbeeld erkenningsregelingen die de eis stellen dat er een begeleider voor de practicant 

moet zijn en er tevens een vervanger van deze begeleider moet zijn in geval van ziekte of 

vakantie. Aan deze vervangingseis kunnen ZZP-ers en eenmanszaken per definitie niet 

voldoen. Ook andere bepalingen in de reglementen vereisen soms een verplichte aanwezigheid 

van meer dan één persoon in het bedrijf. Als gevolg van deze eisen kunnen ZZP-ers en 

eenmanszaken niet in alle sectoren en bij alle opleidingen leerwerkbedrijf zijn. Met de huidige 

veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het toenemend aantal ZZP-ers en het ontstaan 

van allerlei andere en nieuwe vormen van arbeidsrelaties, stijgt het risico dat vraag en aanbod 
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van leerwerkplekken verder in onbalans raken. Dit pleit er voor de geschetste belemmeringen 

weg te nemen.  

 

Wij adviseren u alle erkenningsregelingen tegen het licht te laten houden om ZZP-ers en 

eenmanszaken in alle sectoren als leerwerkbedrijf toe te laten. 

 

Neem in erkenningsregelingen ook de verschillen in voorwaarden, formulieren en 

procedures weg 

Ondernemers, zeker die meerdere practicanten de kans bieden om werkervaring op te doen, 

signaleren bij erkenningsregelingen verschillen in procedures en formulieren. Daarbij gaat het 

volgens hen niet alleen om verschillen die verklaard kunnen worden door het specifieke 

karakter van de opleiding. De verschillen hebben tot gevolg dat ondernemingen onnodig extra 

kennisnamekosten moeten maken. Bij elke nieuwe practicant moet de ondernemer zich 

opnieuw verdiepen in procedures en formulieren (jaarlijks gaat het om ruim 100.000 

leerwerkplekken). Uniformering en standaardisering van de erkenningsregelingen bieden bij 

uitstek de mogelijkheid om de kennisnemings- en aanvraagkosten terug te dringen. De 

overheveling van de wettelijke taken naar het SBB per 1 augustus 2015 biedt hiertoe een 

uitgelezen mogelijkheid. Met één reglement, waartoe de wetswijziging de opdracht geeft, met 

daarin uniforme procedures, voorwaarden en formulieren kunnen de kennisnamekosten sterk 

worden gereduceerd. 

 

Wij adviseren u om onnodige verschillen in de reglementen met betrekking tot 

voorwaarden, procedures en formulieren weg te nemen en per 1 augustus 2015 een 

uniform en sterk vereenvoudigd reglement van kracht te laten worden.  

 

Beperk de complexiteit in de bestaande subsidieregelingen voor leerwerkplekken en stages 

Ondernemers kunnen voor kosten van leerwerkplekken en stages soms een beroep op 

subsidieregelingen doen. Zij lopen daarbij aan tegen een gebrek aan eenduidigheid en 

uniformiteit ten aanzien van de subsidievoorwaarden, de aanvraagprocedure en de 

verantwoordingsinformatie. De belangrijkste knelpunten voor de ondernemers zijn: 

- Het gebrekkig inzicht in de mogelijkheden (door veelheid en complexiteit van regelingen); 

- De noodzaak om soms een adviesbureau in te schakelen om een aanvraag in te kunnen 

dienen; 

- De verschillen in begrippen, definities en verantwoordingsinformatie; 

- De (hoge) frequentie waarmee veranderingen in de subsidieregelingen worden 

aangebracht; 

- De verplichting voor de ondernemer om bij sommige regelingen (bijvoorbeeld de 

Subsidieregeling praktijkleren) de rol van bankier te vervullen, omdat de subsidie pas 

achteraf betaald wordt. 

 

De subsidieregelingen hebben verschillende grondslagen, zowel publiek als privaat. Deels zijn 

zij verankerd in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Subsidieregeling voor het praktijkleren), 

voor een ander deel zijn zij verankerd in sectorafspraken, -aanpakken en/of –regelingen 

(bijvoorbeeld O&O-regelingen). Gevolg van de verscheidenheid aan regelingen, procedures en 

verantwoordingen is dat bedrijven onnodig veel tijd kwijt zijn aan kennisneming en 
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aanvraagprocedure(s). Bijkomend is het risico om door complexiteit of onwetendheid subsidies 

mis te lopen. In enkele gevallen heeft de complexiteit al tot gevolg gehad dat bedrijven afhaken 

en niet (meer) aan het beschikbaar stellen van stage- of leerwerkplaatsen beginnen. 

 

Wij adviseren u om samen met de sectoren de definities, procedures en 

verantwoordingsinformatie van de bestaande wettelijke en sectorale subsidieregelingen 

te standaardiseren en uniformeren en het aantal regelingen te beperken .   

 

Uitvoeringsknelpunten  
 
Het onderzoek laat zien dat ondernemingen en scholieren met name last hebben van 

uitvoeringsknelpunten. In de praktijk leidt dit voor de student soms tot extra reiskosten, stress, 

een verkeerde match en/of studievertraging. Deze belemmeringen laten zich vooral verklaren 

door verschillen in de processen van werving en uitvoering van leerwerktrajecten en stages bij 

onderwijsinstellingen en die bij de bedrijven. De oplossing is gelegen in een betere afstemming 

van processen, procedures en verwachtingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Stichting 

beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB) kan en moet hierin naar onze mening een 

doorgevende rol spelen. Daarom hebben wij de knelpunten, die hier onder volgen, onder de 

aandacht van deze stichting gebracht.
2
 De ervaren knelpunten betreffen: 

- de verschillende wijzen waarop vraag en aanbod van leerwerkplekken bij elkaar komen. 

Soms zorgt de school zelf voor matching van scholier/student met de leerwerkplek 

(bijvoorbeeld in de zorg), soms is het de student/scholier die zelf op zoek moet gaan 

naar een leerwerkplek of stage en “dus moet gaan solliciteren”. Elk van deze vormen 

van matching kent eigen specifieke eisen en voorwaarden; 

- de werving en matching van een scholier/student met een leerwerkplaats/stageaanbod. 

Deze vinden met name in de (zomer)vakantieperiode plaats. De onderwijsinstelling is in 

deze periode voor de ondernemer en scholier niet of moeilijk bereikbaar; 

- de formulieren voor beoordeling, begeleiding en evaluatie tijdens het traject. Deze 

verschillen per onderwijsinstelling en per opleiding. Bedrijven zijn als gevolg daarvan 

onnodig veel tijd kwijt met het wegwijs worden en het invullen ervan. Dat daar tijd voor 

moet worden uitgetrokken is voor een bedrijf niet het probleem, wel de tijd die men 

onnodig kwijt is door de verschillen in formulieren en procedures. De praktijk laat zien 

dat formulieren en rapportage-eisen per onderwijsinstelling verschillen en soms ook nog 

per opleiding binnen een en dezelfde opleidingsinstelling; 

- de verschillen in momenten waarop “dezelfde” formulieren voor de verschillende 

opleidingen moeten worden ingevuld en toegezonden; 

- het tekort schieten in tijdige en vooral ook online beschikbaarheid van formulieren en 

andere informatiedragers. Een bedrijf ziet het liefst dat alle noodzakelijke formulieren en 

informatie al bij het begin van het leerwerktraject (online) beschikbaar en raadpleegbaar 

zijn; 

- het tijdstip waarop een begeleider vanuit een bedrijf ten behoeve van de begeleiding 

een training of cursus moet volgen (dat is vaak een voorwaarde voor een erkenning als 

leerwerkbedrijf). Dat gebeurt doorgaans onder werktijd, waarvoor in een bedrijf niet 
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altijd de ruimte bestaat. Er is bij bepaalde trainingen en cursussen vaak geen 

mogelijkheid om die in de avonduren te volgen; 

- de omgang en communicatie van onderwijsinstellingen met bedrijven. Instellingen zijn 

onvoldoende op de hoogte van behoeften, verwachtingen en processen bij bedrijven. 

Voorbeelden zijn het eenzijdig vaststellen van de terugkomdagen van de stagiair, het 

kort van tevoren plannen van tentamens en examens en het toesturen van onjuiste en 

soms ook verouderde mailadressen van scholieren en studenten. 

 

Ervaren knelpunten bij de automatisering/digitalisering betreffen de (beperkte) mate waarin de 

werving, begeleiding en uitvoering van de stage is gedigitaliseerd c.q. geautomatiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- de beperkte mate waarin formulieren en ander materiaal van de Beroepspraktijkvorming 

(BPV) digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn; 

- de beperkte mate waarin trainingsmateriaal voor praktijk- en stagebegeleiders digitaal 

beschikbaar en raadpleegbaar is; 

- het ontbreken van de mogelijkheid om digitale handtekeningen onder documenten te 

zetten, waaronder bijvoorbeeld bij de praktijkovereenkomst (POK).  

 

Noodzaak van afspraken van beroepsonderwijs met bedrijfsleven over 

uitvoeringsknelpunten  

Ondernemers zeggen vooral last te hebben van de genoemde uitvoeringsknelpunten. Daarom 

moet prioriteit worden gegeven aan de afstemming van processen en procedures (de 

uitvoeringspraktijk) op de wensen, verwachtingen en bedrijfsprocessen van de ondernemers. 

Ook is van belang dat onderwijstellingen helder zijn in de communicatie over de verschillende 

verantwoordelijkheden bij werving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten. Het ligt voor 

de hand dat het in de SBB georganiseerde overleg van het beroepsonderwijs met het 

bedrijfsleven hierin het voortouw neemt. Wij hopen dat u met de door ons voorgestelde 

wijzigingen van de wet- en regelgeving de ontwikkelingen van een extra stimulans kunt 

voorzien. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g.  

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 


