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WELKOM bij het webinar  

Stagemarkt.nl

&

NL leert door in de agrotechniek! 

6 juli 2021, 16:00 uur

Wilt u a.u.b. uw camera en microfoon uitschakelen?
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Agenda
16.00 uur Welkom, doel van deze bijeenkomst, door Carla Alfrink

16:05 uur Stagemarkt.nl 
Veranderingen opleidingen monteurs mobiele werktuigen
(kwalificatiedossier in vakjargon) en de consequenties 
daarvan voor de vindbaarheid van uw bedrijf als 
stagebedrijf, door Paul Dijkstra van SBB.

16.25 uur NLLD - Nederland Leert Door 
Fedecom ontving een subsidie van 4,9 miljoen. 
Hoe kunt u daar aanspraak op maken? Door Wim Overeem

16.45 uur Vragen

17.00 uur Sluiting
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Workshop Kennismaken 3

Matching van student en bedrijf door middel van Stagemarkt

“Leren en blijven leren”

Paul Dijkstra  - Adviseur praktijkleren  - p.dijkstra@s-bb.nl

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 4

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 5

SBB

“Aansluiting optimaliseren van beroepsonderwijs op het bedrijfsleven”

• Erkennen en begeleiden van bedrijven waar studenten en werkzoekenden 

terecht kunnen.

• Met partners uit bedrijfsleven zoals: MKB, FNV, CNV en LTO en 

onderwijs zoals: MBO Raad, AOB  en NRTO.

• Samenwerking MBO-scholen en branches.

• Matching student (leerling) erkend leerbedrijf. (stagemarkt, mailingen)

• Advisering en coaching praktijkopleiders.

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 6

Wijziging opleidingsdossier

• Tot ca. 2008 opleidingsdossier “Landbouwmechanisatie”

• Tot 2021 opleidingsdossier “Mobiele werktuigen”

• Vanaf 1 augustus 2021 opleidingsdossier “Voertuigen en mobiele werktuigen”
(Ontwikkeling op basis van onderwijs en bedrijfsleven)

Samenvoeging van 13 profielen naar 3:

- Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 2)

- Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 3)

- Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen (niveau4)

Zie ook infographic via nieuwsbulletin Fedecom

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 7
Versie 6 juli 2021

Opleidingsdossier: Voertuigen en 
mobiele werktuigen - in meerdere contexten

Workshop Kennismaken 8

Aantallen leerbedrijven

Dit betekent dat we voor de nieuwe opleidingen onderstaand aantal 

leerbedrijven hebben.

• Niveau 2 : 11043 

• Niveau 3 : 10050

• Niveau 4 :   6668

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 9

Stagemarkt en mijnSBB

Wilt u als opleidingsbedrijf gevonden worden door studenten voor een stage, 

dan is een herkenbare context en het openzetten van beschikbare 

stageplekken van belang.

Elk erkend leerbedrijf kan inloggen en het profiel bewerken, stageplekken 

open zetten, erkenningsuitbreiding aanvragen en informatie raadplegen.

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 10

Stagemarkt en MijnSBB

Belang van een goed organisatieprofiel op stagemarkt

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 11

Stagemarkt en MijnSBB

Informatie over aantal stageovereenkomsten

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 12

Stagemarkt en MijnSBB

Scholen adviseren studenten bij de start van een stage of 

opleidingsperiode, een stage of BBL-plek te zoeken via stagemarkt.

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 13

Stagemarkt en MijnSBB

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 14

Stagemarkt en MijnSBB

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 15

Stagemarkt en MijnSBB

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 16

Stagemarkt en MijnSBB

Versie 6 juli 2021
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Workshop Kennismaken 17

Diplomavermelding 

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 18

Andere opleidingen/studenten interessant voor sector

(Allround) Constructiewerker

Technicus Engineering

Monteur Mechatronica

Logistiek

Service en verkoop mobiliteit

KIESMBO.nl

Of website ROC

Via: www.Techinmotion.nl

Versie 6 juli 2021

17

18

https://www.kiesmbo.nl/
https://www.techinmotion.nl/
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Workshop Kennismaken 19

Korte beroepsbeschrijvingen op www.s-bb.nl 

Versie 6 juli 2021

Workshop Kennismaken 20
Versie 6 juli 2021
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Beroepsbeschrijving 25670.pdf
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Nederland leert door, sectoraal maatwerk (NLLD SMR)

Wim Overeem

Achtergrond en uitgangspunten NLLD SMR

21

Achtergrond en uitgangspunten NLLD 

• NL leert door is een tijdelijke subsidieregeling vanwege de COVID-19 pandemie. 

• In het najaar van 2020 is een verkenning gedaan naar deelname aan NLLD-scholing voor de 
(agro)techniek.

• Op basis van deze verkenning is op 2 november 2020 door Fedecom, NVKL en enkele opleiders een 
subsidieaanvraag ingediend voor NLLD – sec Scholing. 

• Subsidieplafond van NLLD-scholing was overtekend en de aanvraag werd afgewezen omdat er geen 
budget meer was. 

• Op 15 maart 2021 hebben partners Fedecom, NVKL en FNV een nieuwe NLLD-aanvraag ingediend ter 
waarde van 4,9 miljoen euro. Deze is breder dan alleen scholing en kent ook ontwikkeladviezen en 
loopbaanbegeleiding. 
Deze subsidieaanvraag NLLD is gehonoreerd op 31 mei 2021.
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Waarom ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding en scholing?

Ontwikkeladvies:

Geeft inzicht in de behoefte van uw medewerkers;

Als het bedrijf van koers wijzigt, geef je hier invulling aan hoe de medewerkers kunnen mee veranderen;

Je kunt je medewerkers zelf laten nadenken over hun ontwikkeling en dit vastleggen;

Medewerkers die talentvol zijn, kun je op deze manier aan je binden;

Medewerkers die een inhaalslag moeten maken, kun hiermee ondersteunen;

Het kan leidinggevenden ondersteunen in het maken van de plannen.

23

Waarom ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding en scholing?

Loopbaanbegeleiding:

Loopbaanbegeleiding is een doelgericht proces, gericht op persoonlijke groei van de medewerker;

Als uw medewerker niet op z’n plek zit, kan een loopbaancoach helpen de juiste weg te vinden; 
Intern of indien nodig extern;

Bij re-integratie en outplacement etc.
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Waarom ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding en scholing?

Scholing:

Scholing leidt tot een betere motivatie van medewerkers;

Het bevordert de betrokkenheid bij het bedrijf en houdt uw bedrijf levendig en innovatief;

Scholing biedt kansen voor loopbaanmogelijkheden voor medewerkers binnen het bedrijf;

Goed opgeleide medewerkers vormen het sociaal kapitaal van uw bedrijf.
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Waarom ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding en scholing?

Aan welke scholing kunt u denken?

Technische trainingen en cursussen:
voor monteurs
voor engineers
etc.

Zogenaamde soft skill-trainingen:
voor verkopers
voor het management
voor kantoorpersoneel
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• NLLD heeft als doel het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar 
ander werk voor werkenden door middel van subsidie;

• Subsidie is 80% met een maximum per subsidiabele activiteit;

• Alleen een deelnemer aan de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor subsidie;

• Looptijd van de toegekende subsidie is van 3 maart 2021 t/m 31 mei 2022;

• Subsidiabele activiteiten die zijn toegekend zijn:

• Ontwikkeladvies
• Loopbaanbegeleiding 
• Scholing 

• Voor elke activiteit gelden eisen waar dit aan dient te voldoen.

27

• € 560,- voor ontwikkeladvies, waarbij de waarde tenminste € 700,- dient te zijn

• € 400,- voor 5 uur loopbaanbegeleiding, werkelijke waarde traject dient tenminste € 500,- te zijn

• € 800,- voor 10 uur loopbaanbegeleiding, werkelijke waarde traject dient tenminste € 1.000,- te zijn

• € 400,- voor categorie scholing C3 (dat is een scholingsactiviteit welke):

• een studiebelasting van minimaal 16 uur heeft; 
• persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de deelnemer biedt.
• een waarde van tenminste € 500,- heeft.

• € 1.000,- voor categorie scholing C4 (dat is een scholingsactiviteit welke):

• is gericht op afsluiting door de deelnemer met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger 
onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma, persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning aan de deelnemer biedt en een waarde van tenminste € 1.250,- heeft.

Subsidie is 80% met een maximum per subsidiabele activiteit
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Wat betekent dit voor u als ondernemer?

• De komende weken en maanden zullen wij er alles aan doen deze kans bij alle leden kenbaar te maken.
• Dit gebeurt d.m.v. mailings en andere berichten, maar ook zullen we in de regio afspraken maken met 

leden om e.e.a. toe te lichten.

Wat kunt u al zelf doen?

• U kunt inventariseren voor welke medewerkers u wellicht een bepaalde bijscholing zinvol acht en of 
begeleiding daarbij door een externe partij behulpzaam kan zijn;

• U kunt contact opnemen met Fedecom om uw wensen en/of vragen kenbaar te maken.

29

Voorbeeld ontwikkeladvies:

Stel u wilt een medewerker ondersteunen met een ontwikkeladvies ‘oriënteren op leidinggeven’. Navraag levert op dat dit 
u € 995,- kost

Normaal zou de factuur voor u zijn € 995,- exclusief BTW

Als u gebruik maakt van deze regeling ontvangt u dan een factuur van € 995,- minus  € 560,- subsidie, verhoogt met 
administratiekosten t.w. € 56,-

De factuur voor u wordt per saldo € 995,- plus € 56,- minus € 560,- = € 491,- exclusief BTW
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Voorbeeld loopbaanbegeleiding:

Stel u wilt een medewerkers in de stappen in zijn loopbaan laten begeleiden door een deskundige. Na een oriënterend 
gesprek wordt afgesproken de werknemer te helpen met 10 sessies van een uur bij een loopbaancoach. Zijn tarief is € 120,-
per uur

Normaal zou de factuur voor u zijn 10x 120,- is € 1.200,- exclusief BTW

Als u gebruik maakt van deze regeling ontvangt dan een factuur van € 1.200,- minus € 800,- subsidie, verhoogt met 
administratiekosten t.w. € 80,-

De factuur voor u wordt per saldo € 1.200 plus € 80,- minus € 800,- = € 480,- exclusief BTW

31

Voorbeeld scholing:

Stel u wilt 3 medewerkers sturen naar een tweedaagse training hydrauliek gevorderd ter waarde van € 500,-
Dit is een Categorie 3 (C3) training.

Normaal zou de factuur voor u zijn € 1.500,- exclusief BTW

Als u gebruik maakt van deze regeling ontvangt dan een factuur van € 1500,- minus 3x € 400,- subsidie, verhoogt met 
administratiekosten t.w. € 120,-

De factuur voor u wordt per saldo € 1.500 plus € 120,- minus € 1.200,- = €    420,- exclusief BTW
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Hoe ziet de informatiecampagne eruit?

33

Er komt een website waar alle informatie hierover te vinden is en waar alle trainingen en de uitvoerende partijen op staan:
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Machines leren sneller dan mensen
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Maak een stap (Carrière), of bekijk het eens anders (Zij-instroom)
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MACHINES 

LEREN 

SNELLER 

DAN MENSEN
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Media aanpak
• Brancheorganisaties (ALV’s) & leden

• Vakbladen

• Websites/platformen

• Webinars (28 juni NVKL, Fedecom 6 juli)

• Vakbeurzen & events (Energiebeurs, okt. , ATA, nov. )

• Social media marketing (Facebook/Instagram & LinkedIn)

• SEA (Google Adwords)
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Vragen over de regeling…………?
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