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Betreft: Advies voor mogelijke criteria keurmerk leerwerkintermediairs
Geachte heer, mevrouw,
Onderwijs en bedrijfsleven waarderen uw initiatief om te komen tot een keurmerk van
leerwerkintermediairs. SBB is van mening dat leerwerkintermediairs voor onderwijs, bedrijven en studenten
een toegevoegde waarde kunnen hebben. Wij juichen het toe dat de leerwerkintermediairs zelf een
keurmerk willen inrichten en daarbij onafhankelijk vastgestelde criteria willen hanteren.
Op uw verzoek leveren onderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, hierbij de mogelijke criteria aan
die u bij het ontwerpen van een keurmerk als minimale basis zou kunnen gebruiken.
In eerdere gesprekken met (vertegenwoordigers van) de leerwerkintermediairs met SBB zijn al enkele
mogelijke kwaliteitscriteria geïnventariseerd:

•

•
•

Uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming vindt plaats bij één of meerdere erkende
leerbedrijven waarbij de BPV-periode bij een erkend leerbedrijf minstens drie maanden aaneengesloten
is;
De opleidingscoördinator van de leerwerkintermediair zorgt voor een individueel opleidingsplan en een
voortgangsbewaking en -vastlegging van de student;
De leerwerkintermediair is bereid tot overleg met de onderwijsinstelling en SBB, informeert de school
over de verblijfplaats van de student en is bereid informatie te verstrekken aan SBB;
Op de getekende BPV overeenkomst staan altijd het erkende leerbedrijf, de student en
onderwijsinstelling (eventueel ook leerwerkintermediair indien met onderwijsinstelling geregeld);
De leerwerkintermediair biedt ook persoonlijke begeleiding voor de student/werknemer op de werkplek
met een vaste contactpersoon. De mate en inhoud van de begeleiding wordt afgestemd op de
begeleiding die het leerbedrijf op dagelijkse basis biedt;
De leerwerkintermediair maakt afspraken met het erkende leerbedrijf over de introductie,
werkzaamheden, begeleiding en beoordeling van de student/werknemer (respecteert de afspraken uit
het BPV Protocol);
De leerwerkintermediair is een bonafide organisatie en aangesloten bij de SNA1 (voor intermediairs) of
een ander relevant keurmerk;
Het dienstverband van de student/werknemer met de intermediaire organisatie is bij voorkeur gelijk
aan de duur van de beroepsopleiding met de minimale duur van één (school)jaar;
Het leerbedrijf en de leerwerkintermediair leggen eventuele afspraken schriftelijk vast over de
verrekening van de subsidieregeling praktijkleren van het leerbedrijf voor de inspanning die de
leerwerkintermediair levert;
De leerwerkintermediair stimuleert het leerbedrijf deel te nemen aan de kwaliteitsmonitoring vanuit
SBB en werkt mee aan de kwaliteitsverbetering van het opleidingstraject;
Als om redenen die buiten de schuld van de student/werknemer om liggen de leerwerkplek vervalt, dan
spant de leerwerkintermediair zich in om hem/haar te plaatsen op een nieuwe leerbaan;

1

De Stichting normering arbeid houdt het register bij van geregistreerde uitzendondernemingen. Deze kunt u inzien opre
www.normeringarbeid.nl. Naast brancheorganisaties zijn ook de ministeries van SZW en Financiën zijn betrokken geweest bij de
totstandkoming van dit register.
Kenmerk

l

Indien de student/werknemer vanwege de veiligheid- of arbeidsmarktsituatie geen geschikte leerbaan
kan vinden, zorgt de leerwerkintermediair voor een vervangende bpv plaats.
We hopen u hiermee de ingrediënten te hebben geleverd, waarmee u tot een goed keurmerk kunt komen
in uw branche. Wij wensen u veel succes met de ontwikkeling van uw keurmerk.
Met vriendelijke groet,

Rien van Tilburg
Voorzitter SBB
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Michaël van Straalen
Vicevoorzitter SBB
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