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Bedrijven in Twente halen de toekomst in huis

In de regio Twente zijn 12.413 leerbedrijven erkend die de vakmensen van de toekomst opleiden. Zij
bieden mbo-studenten een stageplek of leerbaan zodat zij het vak ook in de praktijk kunnen leren. In
het mbo wordt opgeleid voor beroepen als kapper, loodgieter of kok. Nu de zomervakantie er weer
aan komt, ronden veel studenten hun stage af. Bedrijven en mbo-instellingen in Nederland hebben zo
opnieuw geïnvesteerd in het opleiden van jonge vakmensen.
Ophalen van stages en leerbanen
Van 27 juni tot en met 1 juli 2016 bezoeken adviseurs praktijkleren van de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zoveel mogelijk bedrijven in hun regio. Ze doen dit om ook voor
volgend schooljaar weer zoveel mogelijk stages en leerbanen op te halen. Erkende leerbedrijven
kunnen beschikbare plekken melden via www.s-bb.nl. Studenten kunnen vervolgens via Stagemarkt.nl
een stageplek in hun regio en vakgebied zoeken. SBB is trots op bedrijven die meewerken aan het
opleiden van vakmensen en roept bedrijven die nog niet opleiden op, zich te verdiepen in de
voordelen van leerbedrijf zijn. Alle informatie hierover is te vinden op www.s-bb.nl/toekomstinhuis.
Almelo
In Almelo zijn 1612 leerbedrijven erkend die opleiden. Voor de meest uiteenlopende MBO beroepen.
Grote bedrijven met veel erkenningen voor MBO opleidingen in Almelo zijn bijvoorbeeld Bolletje en
Preston Palace In veel MKB bedrijven wordt ook actief opgeleid zoals Vos Hengelsport of
bakkerij Deterd en bakkerij Lubbers.
Leerbedrijf Preston Palace
Preston Palace leidt al vele jaren mbo-studenten op. Het opleiden van jonge vakmensen ziet de
directie van Preston Palace als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘ Het biedt kansen aan
studenten om het geleerde in praktijk te brengen, uit te blinken, het verschil te maken en daarmee
kans te maken op een leuke baan. Uiteraard is een goede begeleiding tijdens de stage van cruciaal
belang en wij zijn bereid hierin te investeren. Immers maken de mensen het verschil in ons bedrijf dat
ook dit jaar 325.000 unieke gasten gastvrij ontvangt voor het hotel, uitgaanscentrum, vergaderzalen,

restaurants, zwemparadijs en indoor-kermis. Ook dit jaar groeit dit aantal opnieuw en daarmee ook de
vraag naar goed personeel.’
Succesverhaal
Een student brengt naast de frisse blik van een jonge generatie ook een netwerk van studenten en
vrienden met zich mee en is hiermee ook een verrijking voor de organisatie. Inmiddels werken er circa
500 werknemers bij het populaire all-inclusive hotel. Vanaf augustus 2016 zal Preston Palace weer
meerdere leerlingen en stagiaires verwelkomen die starten aan hun BBL- en stageperiode en die ook
hun bijdrage leveren aan het succesverhaal van Preston Palace.

Over de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is hét loket voor leren in de
praktijk. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te
geven met uitzicht op een baan. Zo beschikken bedrijven nu en in de toekomst over vakmensen die ze
nodig hebben. SBB erkent leerbedrijven, zodat studenten verzekerd zijn van een goede en veilige
leeromgeving.
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Voor meer informatie en achtergronden kunt u contact opnemen met Gita Perdon: 06-304 37 708,
088-338 0119.
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