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Waarom

• De processen achter de wettelijke taken van school en 
SBB moeten op elkaar aansluiten.

• De aantallen BPVO’s (0.5 milj op jaarbasis) vereist een 
geautomatiseerde aanpak

• Een soepele uitwisseling bevordert actualiteit en 
volledigheid van de data

• Door automatisering daalt de foutgevoeligheid

• White Label versnelt het administratieve processen



Wat is White Label Stagemarkt
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Wat Kan je ermee?

• Vaststellen leerbedrijf (identificatie)

• Natrekken erkenning (verificatie)

• Actualiseren erkenning 
(mutatieservice)

• Opvragen detailgegevens

• Opvragen erkenningen 



Response
ID en NAW 
leerbedrijf +
Status act/his

Vaststellen leerbedrijf 

Trigger: nieuw of 
onbekend 

leerbedrijf in 
student-inform. 

systeem

Request
Bedrijfsnaam

Postcode/ Huisnr
Of

LeerbedrijfID

Stagemarkt
met

erkenningen 
bij SBB



Natrekken erkenning

Response
ID en Naam 
leerbedrijf

Status erkenning
Startdatum
Einddatum

Trigger: nieuw of 
gewijzigde BPVO 

in SIS

Request
LeerbedrijfID

Crebo / Keuzedeel

Peildatum

Stagemarkt
met

erkenningen 
bij SBB



SIS

Actualiseren erkenning

Response
ID en Naam 
leerbedrijf

Status erkenning
Startdatum

Trigger: wijziging 
in de erkenning

Stagemarkt
Inclusief lijst van alle 

BPVO’s
per school 

bij SBB



Opvragen detailgegevens 
leerbedrijf 

Response
NAW 

contactgegevens 
contactpersonen
Praktijkopleiders 

(met crebo)

Trigger: met wie kan 
ik contact opnemen 

en check op 
actualiteit

Request
Leerbedrijf ID

Stagemarkt
met

erkenningen en 
leerplaatsen

bij SBB



Opvragen leerplaatsen en 
erkenningen leerbedrijf 

Response =lijst
NAW

Erkenningen
leerplaatsen

Praktijkopleiders 
Aantal studenten

Trigger: zoeken naar 
leerbedrijf voor een 

passende stages 

Request

Bedrijfsnaam
Adres + afstand

-----
Crebo

Opleidingsnaam
Leerweg
Niveau 

beschikbaarheid

Stagemarkt
met

erkenningen en 
leerplaatsen

bij SBB



Verschijningsvormen white label

• Elke SIS leverancier heeft de white label 
functionaliteit op zijn eigen manier 
ingebouwd (eigen look & feel, 
geavanceerd en minder geavanceerd)  

• SIS leveranciers zijn: Eduarte, Magister, 
Oracle People Soft, Education online

• BPV-pakketten zijn Trajectplanner, 
OnStage, bluebased, Stagerocs, CRM, 
B3net)   



Kenmerken

• Er zijn geen kosten aan verbonden 

• Veilige uitwisseling m.b.v. certificaten

• Alleen beschikbaar voor scholen  

• Gebruik voor bpv-gerelateerde functies 







https://www.s-bb.nl/onderwijs/beroepspraktijkvorming/white-label-sbb

https://www.s-bb.nl/onderwijs/beroepspraktijkvorming/white-label-stagemarktnl


Tenslotte

• White Label heeft een plaats in de MBO 
Keten (tweemaandelijkse bijeenkomsten)

• Bij storingen, eerst naar de eigen 
leverancier, dan naar SBB 



Vragen?


