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Waar moet je op letten?

• Om een goede stageplaats te hebben moet je 
er zeker van zijn dat het bedrijf waar je naar 
toe wil “erkend” is.

• Er zijn op dit moment  alleen al in Breda bijna 600 bedrijven die ‘erkend’ zijn.

• Dat betekent dat je bij zo’n bedrijf je modules 
kunt maken.

• Ook kun je daar dan je examen doen.



Controleren? Dat gaat zó!

Ga op internet naar de site van:

www.s-bb.nl

Deze site is van een organisatie speciaal 
voor het zoeken naar erkende stagebedrijven.

Op die site ga je naar het onderdeel dat gaat over: onderwijs 





Ga dan naar



Ga dan op die bladzijde naar:



Deze pagina is erg belangrijk en is een soort zoekmachine.



Allereerst ga je naar: Sector                    Selecteer daar de   Entree

Je moet dan vooral op het midden letten.

Dan ga je naar:    Opleiding



Uit het rolvenster komen dan 9 Assistent-opleidingen

Kies er nu een uit die bij jouw keuze hoort.
Waarschijnlijk heb je al je keuze gemaakt, samen met je mentor en je 
ouders/verzorgers.
Nu gaan we op zoek naar de stageplaats die bij deze opleiding hoort.



In straal vanPostcode of plaats

Bedrijfsnaam

Nu kun je gaan kiezen
Dat kan als volgt op:

Misschien ken je een bedrijf waar dat zou 
kunnen, maar weet je niet of het erkend is.

De volgorde is steeds:
Sector, opleiding, bedrijfsnaam, postcode / plaats

ZoekDaarna klik je op ………



Z O E K….. Gevonden?

• Als je op “Zoek” hebt geklikt zijn er 2 
mogelijkheden:

Óf je krijgt te zien dat er 0 resultaten zijn,
Óf je krijgt een aantal resultaten te zien.



Dat ziet er dan bijvoorbeeld zó uit:



Als je dan op de naam van het bedrijf klikt 
waarvan jij denkt dat het bij jou past, dan 
krijg je alle gegevens van dat bedrijf te zien.

Kom met de gegevens van de bedrijven 
van jouw keuze naar het stagebureau.

Wij (=stagedocent en jij) gaan samen kijken 
wat de mogelijkheden bij dat bedrijf zijn.



Hoe ga je dan verder?

• Denk eerst waar je wilt stage lopen.
• Maak een lijstje van 5 bedrijven en kijk of die ‘erkend’ zijn via s-bb.nl.
• Kom met dat lijstje naar het stagebureau.
• Samen bekijken we welk bedrijf het beste bij jou past.
• Je krijgt een visitekaartje mee van de stagedocent.
• Ga bij dat bedrijf langs en vraag op een hele nette manier of er een stageplaats 

is.

Je studeert op een niveau 1 opleiding.
Laat het visitekaartje van de stagedocent zien.
Het bedrijf mag natuurlijk altijd naar de stagedocent bellen.

Goedemiddag meneer. Ik wilde vragen of er 
een stageplaats is bij uw bedrijf voor mij.



De bedoeling is nu dat jij bij jouw keuze zélf 
langs gaat om te vragen naar een stageplaats. 
Bedenk dan: 



JIJ BENT EEN LEERLING VAN DE PSB

JIJ…… BENT HET VISITEKAARTJE VAN ONZE SCHOOL.
JIJ…… HEBT SCHONE HANDEN, KLEREN EN HELE SCHOENEN.
JIJ…… ZORGT VOOR EEN GOEDE ÉÉRSTE INDRUK.
JIJ…… HEBT VOOR DIE 1STE INDRUK GÉÉN 2DE KANS.
JIJ…… DENKT AAN JE, misschien, TOEKOMSTIGE BAAS.
JIJ…… GAAT JEZELF TOCH NIET VOOR GEK ZETTEN?
JIJ…… WEET DUS HOE HET HOORT.
JIJ…… LAAT DAT OOK ZIEN.



STAGEBUREAU

• Als je op stage ergens mee zit, of je hebt een 
vraag dan kun je het stagebureau terecht. We 
proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.

• Je kunt ook spullen inleveren. Leg ze gewoon 
op het bureau van de stagedocent.



HEEL VEEL SUCCES

Je weet nu hoe je zelfstandig kunt gaan 
zoeken naar een erkende stageplaats.
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