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Reglement 
Bekijk voor de precieze voorwaarden en eventuele sectorale aanvullingen 
het >> reglement erkenning leerbedrijven SBB. De adviseur praktijkleren die 
de erkenningsaanvraag beoordeelt denkt graag met u mee over mogelijkhe-
den om de student een goede praktijkopleiding te bieden. 
 
Subsidie  
Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling Praktijkleren bedrijven 
en organisaties die een praktijkleerplaats in het kader van een leerwerktraject 
bieden. Max € 2.700,00. 
Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor 
subsidie. 
U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling 
van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (BBL) ingericht als een 
leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van 
een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. 
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling 
praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie achteraf aan.  
>> Naar het formulier subsidieaanvraag.  
  
Erkenning behouden 
Iedere vier jaar beoordeelt SBB uw erkenning opnieuw. Mogelijk heeft u al een 
afspraak met uw adviseur gepland staan. Dan wordt de erkenning van uw  
organisatie in dit gesprek besproken. Indien u nog steeds aan de voorwaarden 
voldoet, blijft u erkend als leerbedrijf.  
Wilt u uw erkenning controleren? Log in op >> MijnSBB. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar lwt@groevenbeek.nl   

U bent benaderd om een leerling van Christelijk College Groevenbeek (locatie 
Putten) te begeleiden binnen een leerwerktraject. We hebben grote waarde-
ring voor uw bereidheid een stageplek te bieden aan onze leerling. 
De leerling zal in dit traject werken en leren en aan het eind van dit traject 
met een vmbo diploma basisberoepsgerichte leerweg naar het MBO gaan. Om 
de rechtsgeldigheid van dit diploma te waarborgen is het verplicht zijn stage 
te volgen bij een erkend leerbedrijf. Indien u nog geen erkend leerbedrijf bent, 
is de volgende informatie voor u bestemd. 
 
In deze folder leest u welke stappen gezet dienen te worden om tot een er-
kend leerbedrijf benoemd te worden. Via SBB (Samenwerkingsorganisatie  
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is het aanvragen en ontvangen van de  
erkenning relatief eenvoudig.  
Van belang is om de website van SBB te bezoeken, >> www.s-bb.nl  
  
Erkenning aanvragen 
Voordat u de echte erkenningsaanvraag start, doorloopt u een korte vragen-
lijst. Daardoor ziet u wat er nodig is om uw aanvraag tot een succes te maken. 
Vervolgens kunt u direct doorgaan met de echte aanvraag. Een adviseur prak-
tijkleren van SBB neemt binnen tien werkdagen contact met u op om de aan-
vraag te bespreken. 
 
Voorwaarden erkend leerbedrijf  
De Wet Educatie en Beroepsonderwijs verplicht vmbo-studenten het praktijk-
gedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Als erkend 
leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden: 
 U biedt de student een goede en veilige werkplek. Daar oefent de  

student met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het  
beroep waarvoor hij in opleiding is. 

 U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in 
staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt 
tijd, 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 bedrijfsgegevens op Stage-
markt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) 
zoeken in het vmbo en MBO. 

https://www.s-bb.nl/reglement
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren/voorwaarden/vmbo
https://mijn.s-bb.nl/
http://www.s-bb.nl

