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Op 30 oktober 2018 heb ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), een brief aan uw Kamer 1 gestuurd over de 

mogelijkheden voor een mbo-traineeprogramma bij het Rijk. In die brief is 

aangekondigd nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een dergelijk 

programma. Met deze brief informeer ik u mede namens de minister van BZK 

over de uitwerking.    

 

Verheugd ben ik om u mee te delen dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) per 

1 september jl. 10 mbo-trainees heeft aangesteld. Deze trainees, met een ICT-

diploma op MBO4-niveau, hebben een arbeidscontract van 2 jaar om 

werkervaring op te doen en volgen daarbij een ontwikkel- en 

opleidingsprogramma om hun competenties verder te ontwikkelen. Ik zal de 

ontwikkelingen van het mbo-traineeprogramma nauw volgen en de geleerde 

lessen verspreiden binnen het Rijk, zodat andere onderdelen van het Rijk hier ook 

hun voordeel mee kunnen doen.  

 

Voorts zet het Rijk als werkgever de komende periode in op het meer zichtbaar en 

nadrukkelijker presenteren van leerwerkbedrijven en stagemogelijkheden op het 

vacatureplatform www.werkenvoornederland.nl. Hierdoor is het voor mbo-

studenten beter inzichtelijk waar de stagemogelijkheden binnen het Rijk zich 

bevinden. Daarnaast worden de mogelijkheden uitgewerkt om de Rijksoverheid te 

presenteren op bedrijvendagen die door mbo-scholen worden georganiseerd. Op 

deze manier presenteert het Rijk zich steeds meer in een vroegtijdig stadium als 

werkgever en wordt de basis gelegd voor een duurzame verbinding met mbo-

studenten. Tot slot wordt de komende periode in gesprek gegaan met de reeds 

bestaande leerwerkbedrijven binnen de rijksoverheid, met als doel om vacatures 

voor mbo-stages frequenter te publiceren dan nu het geval is.  

 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 
 
Ingrid van Engelshoven 

                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31524, nr. 389. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Postbus 20018  

2500 EA DEN HAAG 

 

   

  

   

Datum  18 september 2019 

Betreft MBO-traineeprogramma van start gegaan 

Middelbaar Beroeps 

Onderwijs 

Rijnstraat 50  

Den Haag 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

www.rijksoverheid.nl 

 

 

Onze referentie 

16556820 

file://///ocw.local/Userdata/Appdata/O200GOL/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c1078328/www.werkenvoornederland.nl

