
Stagelopen mag
Stage in het vmbo is, ook in deze coronatijd, niet ver-
boden. Leerlingen mogen stage lopen, maar moeten 
uiteraard wel de RIVM-richtlijnen, die gelden voor de 
branche waarin ze stage lopen, in acht houden. Het is 
alleen lastig stageplaatsen te vinden.

PTA aanpassen
Heeft u stage opgenomen als onderdeel van uw PTA 
en lukt het niet stageplaatsen te vinden, dan mag u 
uw PTA aanpassen. U kunt de stage vervangen door:
• Een andere opdracht, bijv. het interviewen van 

een of meer beroepsbeoefenaren in de richting 
waarin de leerling stage wilde lopen en het ma-
ken van een verslag daarvan in de vorm van een 
blog, een vlog een filmpje of een verslag (het pro-
fielwerkstuk voor leerlingen in de gemengde en 
theoretische leerweg is daar heel geschikt voor). 

• Een binnenschoolse opdracht, bijv. een grotere 
profielopdracht die de leerling zelfstandig of in 
een groepje uit moet voeren en waarin naast 
vakvaardigheden ook LOB-aspecten opgenomen 
zijn.

• Een door de leerling zelfgekozen activiteit in de 
eigen omgeving. 

U kunt er ook voor kiezen deze stage helemaal te la-
ten vervallen. Als u het PTA aanpast moet u leerlingen 
hierover informeren en dit melden bij de onderwijs-
inspectie. Uiteraard is ‘corona’ een hele goede reden 
voor deze aanpassing.

Maximaal benutten van beschikbare stage-
plaatsen/bestaande contacten
Kiest u ervoor stages zoveel mogelijk door te laten 
gaan, dan kunt u overwegen bestaande stageplaatsen 
maximaal te benutten, bijvoorbeeld door:
• Spreiding van stageperioden over het schooljaar. 

Handreiking stage in 
tijden van corona

01

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. Dat is jammer, want het 
opdoen van praktijkervaring is voor veel vmbo-leerlingen erg belangrijk bij het 
maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Soms hebben vmbo-scholen 
stage als verplicht onderdeel van de opleiding opgenomen in het PTA. Maar, met 
uitzondering van leerwerktrajecten, is stage niet verplicht voor vmbo-leerlingen. 
Ook leerlingen die geen stage hebben gelopen kunnen hun opleiding afsluiten 
met een diploma. Dit laatste geldt niet voor lwt-leerlingen, zij moeten stage heb-
ben gelopen bij een erkend leerbedrijf om hun diploma te kunnen behalen.

Zoek hierbij afstemming met collega-scholen, 
zodat niet alle vragen naar stageplaatsen op het-
zelfde moment komen.

• Lintstages in plaats van blokstages, een dag in de 
week is soms makkelijker te organiseren voor een 
bedrijf dan een stage van twee weken.

• De omvang van de stage in te korten: bijv. 1 week 
(5 dagen) in plaats van 2 weken (10 dagen). 

• Twee leerlingen die één stageplek delen (meer 
leerlingen per leerbedrijf).

• Eerder afronden  van de stage als de doelen al 
behaald zijn maar de uren nog niet. Er komt dan 
een stageplek vrij voor andere leerlingen.

• Leerlingen plaatsen bij bedrijven die deels de 
doelen kunnen realiseren.

• Praktijkopdrachten op school te combineren 
met opdrachten in een bedrijf, door bijv. een 
onderdeel van een opdracht in een bedrijf uit te 
laten voeren. Zo maken leerlingen kennis met het 
bedrijf zonder dat ze er dagen zijn.

• Speeddaten voor leerlingen te organiseren met 
een beroepsbeoefenaar.

• Virtuele bedrijfsbezoeken te organiseren, even-
tueel gekoppeld aan een digitaal overleg met een 
medewerker van het bedrijf.

Werven van nieuwe stageplaatsen
Vmbo-leerlingen hoeven niet bij erkende stagebe-
drijven stage te lopen. Een vmbo-school mag dus ook 
gebruik maken van niet erkende stagebedrijven. Dat 
laatste geldt niet voor lwt-leerlingen, die moeten bij 
een erkend leerbedrijf stage lopen.

Doordat de regels voor vmbo-leerlingen minder 
streng zijn is het makkelijker op zoek te gaan naar 
nieuwe stageplaatsen, bijvoorbeeld door:
• In het eigen netwerk nieuwe bedrijven te bena-

deren.



• Een oproep te doen via social media of de plaat-
selijke krant.

• Het benutten van stagemogelijkheden bij bedrij-
ven die eigenlijk stage aanbieden in een ander 
profiel, bijv. een garage die ook een administratie 
heeft.

• Het zoeken van bedrijven waar leerlingen kleine 
opdrachten of korte kennismakingsopdrachten 
uit kunnen voeren.

Meer weten?
Ten tijde van corona kan het lastig zijn om een ge-
schikte stageplek te vinden voor uw v(s)o-leerling. Op 
Stagemarkt.nl biedt de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een overzicht 
van leerbedrijven en beschikbare stageplaatsen
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voor vmbo-, pro- en vso-scholen. Wanneer de 
juiste stageplaats niet via deze site kan worden 
gevonden kunt u ook contact opnemen met de 
SBB-adviseur in uw regio. 

Ook kunnen scholen, leerlingen of ouders een 
stagetekort melden bij het Meldpunt Stagetekorten. 
De SBB-adviseur gaat bij een gemeld tekort samen 
met de school op zoek naar een beschikbare stage 
of leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de buurt. 
Voor LWT-stages: download het actieplan stage en 
leerbanen van SBB.
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https://www.stagemarkt.nl
https://www.s-bb.nl/samenwerking/aanpak-voor-jongeren-met-een-beperking
https://www.s-bb.nl/onderwijs/beroepspraktijkvorming/meldpunt-stagetekorten
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Actieplan-SBB-SR-PRO-LECSO-SPV-VO_Uitwerking-actieplan-stages-en-leerbanen-pro-vso-en-vmbo_def_augus.pdf

