Whitepaper
Op zoek naar personeel? SVOB helpt!
Binnen de banden- en wielenbranche is een groot tekort aan medewerkers. Veel bedrijven
vinden het moeilijk om goede medewerkers te vinden. Ben je op zoek naar personeel dat
past bij jouw bedrijf, dan is zelf opleiden van leerlingen en zij-instromers een goede optie.
Het vraagt tijd en energie, maar dan heb je wel een medewerker die in jouw bedrijf past
en declarabel kan werken. VACO en SVOB willen je hierbij helpen. In deze whitepaper lees
je hoe.
BBL- en BOL-leerlingen
Leerlingen die een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende
Leerweg) volgen, vormen een belangrijke bron van nieuwe
aanwas in de branche. BBL-leerlingen zijn in dienst bij een
bedrijf en werken veelal vier dagen per week bij een leerbedrijf (praktijk). Ze gaan één dag in de week naar school
om de theorie te leren. Bij een BOL-opleiding (Beroeps
Opleidende Leerweg) leren leerlingen het vak op school en
doen ze praktijkervaring op door stage te lopen bij een bedrijf.
Leerlingen van praktijkscholen
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs,
ingericht voor leerlingen die sterk zijn in praktische vakken.
Vanuit het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen direct
het bedrijfsleven in. Sommige leerlingen stromen door naar
een BBL- of BOL-opleiding. Leerlingen uit het praktijkonderwijs
zijn ook een belangrijke bron voor nieuwe instroom van medewerkers in de banden- en wielenbranche. Heb je een leerling
van de praktijkschool in dienst, dan vraagt hij of zij soms enige
persoonlijke begeleiding. Het begeleiden houdt onder andere
in: stimulerend optreden ten aanzien van zelfstandigheid,
verantwoordelijkheidsbesef, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, omgaan met kritiek, omgaan met collega’s en klanten.
Samenwerking VACO / SVOB / praktijkscholen
Om leerlingen van praktijkscholen bekend te maken en te
interesseren voor de banden en wielenbranche werkt SVOB
samen met praktijkscholen. Deze samenwerking wordt nog
verder uitgebreid, omdat veel interesse is vanuit de prakijkscholen voor het banden- en wielentraject van SVOB. In dit
traject gaan leerlingen van de praktijkscholen op hun eigen
school aan de slag met het les- en demomateriaal van SVOB.
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De docenten van de praktijkscholen begeleiden de leerlingen
en SVOB zorgt ervoor dat deze docenten één keer per jaar
worden bijgeschoold. Op die manier krijgen de leerlingen de
meest recente vaktechnische informatie uit de banden- en
wielenbranche. Na ongeveer 20 weken doen de leerlingen
examen, dat wordt afgenomen door SVOB. Als de leerlingen
geslaagd zijn, krijgen zij een ‘Certificaat banden en wielen’.
Dit certificaat vergroot hun kansen om aan de slag te gaan
in de banden- en wielenbranche.
Zij-instromers
Denk bij het aantrekken van een leerling niet alleen aan jongeren,
maar ook aan zij-instromers. Zij-instromers komen vanuit een
andere sector werken. Regelmatig zijn er projecten van het
UWV en gemeentes om zij-instromers te helpen aan een baan.
Deze mensen kunnen aantrekkelijk zijn voor een bedrijf vanwege
de loonkostensubsidie die je ontvangt. SVOB helpt UWV en
gemeentes regelmatig om mensen ‘vakfit’ te maken voor de
banden en wielenbranche.
 www.werk.nl | www.financieelcv.nl

VMBO
Leerlingen in het VMBO worden opgeleid
volgens een onderwijsprofiel. Vanuit het VMBO
stromen deze leerlingen door naar het MBO
voor een beroepsopleiding. Deze leerlingen
lopen vaak een snuffelstage van circa
14 dagen bij bedrijven.
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WAT KUN JE ZELF DOEN OM
PERSONEEL TE VINDEN
•
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Leerbedrijf worden
Om leerbedrijf te worden moet je eerst een erkenning
aanvragen. Dat kan via deze website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
www.s-bb.nl. Bij SBB werken beroepsonderwijs en
bedrijfsleven samen. SBB adviseert de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aansluiting
van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Nadat je
als bedrijf erkend bent voor specifieke opleidingen, ontvang
je van het SBB een erkenning. Vervolgens sta je als
leerbedrijf geregistreerd op de website www.stagemarkt.nl,
zodat je vindbaar bent voor leerlingen die een stage- of
werkplek zoeken.
Geef eens een gastles of biedt een rondleiding aan
Scholen willen graag samenwerken met bedrijven. Je kunt
bijvoorbeeld een gastles aanbieden over banden en wielen.
Of nodig een school uit voor een bedrijfsbezoek en laat
leerlingen zien wat er allemaal mogelijk is binnen de bandenen wielenbranche. Maak 1x per jaar een afspraak met de
opleidingsmanager of coördinator van de opleiding zodat
ze jou en je bedrijf kennen.
Heb je een vacature? Maak het kenbaar op scholen
Scholen hebben vaak prikborden op de afdelingen waar
beroepsonderwijs wordt gegeven. Vraag of je je vacature
op dit prikbord mag hangen. SVOB voorziet ook scholen
van informatie over de banden- en wielenbranche.

•

Geef scholen promotiemateriaal van banden en wielen
Misschien heeft u nog reclame-uitingen van banden
en wielen die ze graag op school willen ophangen?
Denk bijvoorbeeld aan posters en materialen die in
de lokalen tijdens de lessen kunnen worden gebruikt.

•

Word beste leerbedrijf of beste praktijkopleider!
De SBB organiseert ieder jaar namens het ministerie van
OCW een verkiezing ‘beste leerbedrijf en beste praktijkopleider’. Alle voordrachten worden beoordeeld en
ingedeeld naar sector en provincie. Het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider staan een jaar
lang in de schijnwerpers. Kijk voor meer info en
inschrijfmogelijkheden op www.s-bb.nl.
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SUBSIDIES
Subsidieregeling praktijkleren voor BBL-leerlingen
Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de overheid
werkgevers om leer-werkplekken aan te bieden. Hierdoor
kunnen de leerlingen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers beschikken over beter opgeleid
personeel. Het maximale bedrag van de subsidieregeling
is € 2.700,-. De Subsidieregeling Praktijkleren kan
worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst
van Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) of vraag het
SVOB-subsidieloket om dit voor je te doen.
Leerlingpremie
Het Fonds Collectieve Belangen (FCB) ziet graag dat werkgevers BBL-leerlingen in dienst nemen om instroom in de
branche te vergroten. Hiervoor stelt het FCB een Leerlingpremie
beschikbaar van maximaal € 1.000,- per leerjaar. Kijk voor
meer info en de voorwaarden op www.mijnbandenbaan.nl.
SVOB-subsidieloket
Veel werkgevers vinden het aanvragen van subsidie voor
de opleiding van medewerkers moeilijk en tijdrovend.
Daarom heeft SVOB voor het aanvragen van subsidie het
SVOB-subsidieloket opgericht. Wilt u hiervan gebruikmaken?
Neem dan contact op met SVOB.

Meer informatie
Wil je persoonlijke hulp in de samenwerking tussen jouw bedrijf
en een school? Neem dan contact op met SVOB. Wij helpen je
graag. Door onze ervaring met het samenwerken met scholen
kunnen we je in contact brengen met de juiste personen.

Archimedesweg 31
2333 CM Leiden

Postbus 33
2300 AA Leiden

 (071) 568 69 40 |  svob@kcleiden.nl
 www.mijnbandenbaan.nl | www.vaco.nl
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