Erkend leerbedrijf zijn

Een belangrijk deel van mboopleidingen bestaat uit
werken en leren in de
praktijk, de zogenaamde
beroepspraktijkvorming
(bpv). Studenten doen dat
bij een erkend leerbedrijf.
Welke voordelen hebt u
als erkend leerbedrijf en

• Studenten werken direct mee in uw

• U stelt een praktijkopleider aan die de

bedrijf. U hebt plezier van de extra

eisen van de opleiding kent en in staat

handen van beginnende vakmensen

is de student op de werkvloer op te

op de werkvloer.

leiden en te coachen. U maakt tijd,

• Studenten wisselen ervaringen met
elkaar uit. Via hen vergroot u uw
aantrekkingskracht als werkgever.
• Het speciale beeldmerk ‘Erkend
leerbedrijf’ dat u op uw bedrijfsauto,
briefpapier, website, enzovoorts mag

ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
• U bent bereid om samen te werken met
de school en SBB en u verstrekt daartoe
de benodigde informatie.
• U gaat akkoord met vermelding van uw

gebruiken geeft een positieve

bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl,

uitstraling naar uw klanten.

de website waar studenten een stage of

• Mogelijk komt u in aanmerking voor

leerbaan zoeken in het mbo.

aan welke voorwaarden

subsidies en fondsen, zoals de Subsidie-

moet u voldoen?

regeling praktijkleren van het ministerie

SBB, dat bent u ook zelf

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Studenten verdienen de beste stage of

• U krijgt een eigen pagina MijnSBB. Daar

leerbaan. Daar draagt u in de eerste plaats

onderhoudt u uw bedrijfsgegevens,

aan bij door studenten een veilige en

Voordelen

maakt u vacatures bekend, downloadt u

leerzame plek te bieden. Verder horen we

Als erkend leerbedrijf van SBB hebt u de

het beeldmerk, enzovoorts.

graag wat u opvalt. Waar ziet u
veranderingen op de arbeidsmarkt?

volgende voordelen:

Voorwaarden

Welke ontwikkelingen zijn er binnen uw

om leergierige arbeidskrachten in huis

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de

branche? Praat erover met uw adviseur

te halen. Veel studenten blijven na hun

volgende voorwaarden:

praktijkleren en werk mee aan de

opleiding graag bij u aan het werk.

• U biedt de student een goede en veilige

peilingen die u enkele malen per jaar van

• Opleiden is een aantrekkelijke manier

• Studenten hebben een frisse kijk op uw

werkplek die aansluit bij zijn opleiding.

bedrijf en nemen actuele kennis en

Daar oefent de student het beroep uit

nieuwe inzichten met zich mee –

waarvoor hij in opleiding is, met de

belangrijk voor een gezonde mix van

werkprocessen en werkzaamheden die

jong en oud.

daarbij horen.

ons ontvangt. SBB, dat bent u ook zelf.

Meer informatie: Wilt u meer weten over uw erkenning? Zoekt u bijvoorbeeld het reglement erkenning leerbedrijven en de
sectorale aanvullingen voor de diverse sectoren? Ga naar s-bb.nl

