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Samenwerken met leerbedrijven

s-bb.nl

Verbinding met regionale leerbedrijven

De relatie tussen scholen en leerbedrijven

Themabijeenkomst organiseren

gaat verder dan alleen de beroeps-

Wilt u een specifiek thema bespreken met het regionale bedrijfs-

praktijkvorming. Scholen en regionale

met het bedrijfsleven en SBB. Wij kunnen u ondersteunen bij het

leerbedrijven hebben elkaar nodig om een
goede aansluiting te realiseren
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Het is daarom belangrijk om de expertise van
het bedrijfsleven binnen de school te halen.
SBB denkt hierin met u mee.

leven? Overweeg dan om een themabijeenkomst te organiseren
vinden en benaderen van leerbedrijven. En we denken mee over
een vorm en inhoud die leerbedrijven aanspreekt.

Tips voor een goede relatie met leerbedrijven
Leerbedrijven zijn meer genegen om met u mee te denken als zij
een goede relatie ervaren. SBB adviseert scholen om een goed
relatiebeheer op te zetten. Geef warme en passende aandacht
aan de leerbedrijven met wie u samenwerkt.
Denk daarbij aan:

Gezamenlijke doelen en activiteiten

• regelmatig persoonlijk contact

Samen met leerbedrijven geeft u vorm aan aantrekkelijk en

• uitnodigen voor bijeenkomsten

succesvol onderwijs. Zo zorgt u ervoor dat studenten kennis en

• versturen van mailings of nieuwsbrieven

vaardigheden leren waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft.

• kerst- en nieuwjaarsgroet

Bijvoorbeeld door met elkaar vorm te geven aan goed vak-

• gezamenlijke communicatieacties vanwege bijvoorbeeld een

onderwijs, examinering, gastdocentschappen en innovatieve
vormen van praktijkleren.
Leerbedrijven leveren bijvoorbeeld:
• instructeurs en gastdocenten voor het vakonderwijs
• assessoren voor de examinering
• experts voor bedrijfsadviescommissies

In contact komen met een leerbedrijf of expert
Heeft u een concrete vraag en zoekt u een leerbedrijf dat hierover
kan meedenken? Neem dan contact op met uw adviseur
praktijkleren van SBB. Wij kennen alle leerbedrijven en experts
in uw regio persoonlijk. We kunnen onze bestaande contacten
benaderen, maar ook nieuwe contacten leggen.
Van tevoren brengen we samen met u in kaart:
• wat moet het leerbedrijf en/of de expert aan uw school
kunnen bieden?
• wat wordt precies van hen verwacht en wat levert het hen op?
• via welke weg/strategie kunnen we hen het best benaderen?

opleidingstraject met baangarantie
• positieve (media)publiciteit voor leerbedrijven

