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Bedrijfsleven gaat samenwerken met speciaal onderwijs 

Meer stageplekken en banen voor kwetsbare jongeren  

Ook jongeren in een kwetsbare positie zijn van waarde voor het bedrijfsleven. Ze hebben 

extra begeleiding en ondersteuning nodig om zich een plek op de arbeidsmarkt te 

verwerven, maar kunnen wel degelijk bijdragen aan het succes van de bedrijven. Er 

wordt daarom extra werk gemaakt van mogelijkheden voor kennismaking, stages en 

banen voor deze jongeren. 

Dat is het doel van een samenwerkingsovereenkomst die MKB Eindhoven aangaat met 

het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Eindhoven en 

Kempenland. In dat samenwerkingsverband zijn scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs, praktijkonderwijs en de zogenoemde entree-opleidingen (voorbereiding op het 

mbo) vertegenwoordigd. 

MKB Eindhoven belooft in de overeenkomst extra inspanningen te plegen voor het 

werven van stageplekken in het midden- en kleinbedrijf. Ook is er ondersteuning bij het 

in contact brengen van jongeren en bedrijven met als doel het realiseren van 

stage/werkplek voor de jongere. Het Samenwerkingsverband van de schoolorganisaties 

belooft het bedrijfsleven meer te betrekken bij de voorbereiding van de leerlingen op de 

arbeidsmarkt. 

“Het is belangrijk dat scholen en bedrijven op dit punt de handen ineenslaan”, zegt 

voorzitter Jan van den Hoff van MKB Eindhoven. “Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog te 

vaak verschillende werelden met hun eigen werkwijzen en overlegculturen. 

Samenwerking kan die verschillen verkleinen en leiden tot meer begrip voor elkaar. We 

zien ook dat directe ontmoeting tussen leerlingen en mensen van de bedrijven tot 

resultaat leidt.” Voorzitter Martin van den Berg van het Regionaal 

Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs is blij met de overeenkomst. “Door 

constructief en intensief samen te werken kunnen we succesvol zijn in het creëren van 

gunstige voorwaarden en goede begeleiding voor onze leerlingen.” 

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen. MKB Eindhoven doet al drie jaar mee aan 

het werven van bedrijven voor de Bedrijvendagen, waar leerlingen van de scholen 

kunnen kennismaken met het bedrijfsleven. De samenwerkingsovereenkomst wordt 

woensdag 12 februari 2020 getekend bij de start van de derde Regionale 

Bedrijvendag op het Taalbrug College aan de Toledolaan in Eindhoven. Wethouder Stijn 

Steenbakkers opent deze dag om 09.00 uur. Er doen ca. 50 bedrijven mee. 

 


