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Informatie

voor werkgevers

Een student van het Hoornbeeck College solliciteert bij u voor een BBL-werkplek, wat houdt dat nu precies
in? BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat betekent dat de werknemer werkt en leert tegelijkertijd. De werknemer gaat naast zijn/haar baan één of meerdere dag(en) naar school. Bij BBL beslaat de tijd die
wordt besteed aan BPV (beroepspraktijkvorming) zo’n 60-80% van de opleiding; er is een BPV-overeenkomst
nodig. Het bedrijf heeft in het algemeen een arbeidsovereenkomst met de student, waar een salaris tegenover staat.
Een van de voorwaarden is dat uw bedrijf een officieel erkend leerbedrijf is/wordt voor de opleiding die uw
leerling-werknemer volgt.

!

Een erkenning aanvragen (ot uitbreiden) gaat heel eenvoudig via:
www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Erkend leerbedrijf worden

Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn om een werknemer in dienst te hebben die een BBL-opleiding volgt. Dat betekent dat het bedrijf moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB) beoordeelt of uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet.

Samenwerken is belangrijk! Wat zijn de voordelen voor u?

Het Nederlandse Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te
geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Erkende leerbedrijven –
zowel bedrijven als zzp’ers – leveren een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap door
studenten te helpen opleiden. Erkend leerbedrijf zijn heeft voor uw bedrijf ook veel voordelen:
•
•
•
•
•

Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te
halen. Veel studenten gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf.
Studenten hebben een frisse kijk op uw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe
inzichten met zich mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
Studenten werken direct mee in uw bedrijf. U hebt plezier van de extra handen
van beginnende vakmensen op de werkvloer.
Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunt u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten.
U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidies en fondsen

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies
en fondsen, bijvoorbeeld de Subsidieregeling praktijkleren en/of het Stagefonds
Zorg. Via s-bb.nl/bedrijven/subsidies-en-fondsen kunt u lezen welke andere
subsidies en fondsen er zijn en is meer informatie te vinden over de voorwaarden.
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