
                             

1  Leerbedrijf Worden? April 2018 

 

 

Leerbedrijf worden?  
Dit is uw kans!  
 

Gemotiveerd personeel 
 

Als werkgever wilt u medewerkers die 
kennis van zaken hebben en 
gemotiveerd zijn om samen de beste 
resultaten te behalen. Net als ervaren 
medewerkers, zijn jonge werknemers 
waardevol voor uw bedrijf. Jongeren zijn 
enthousiast, leergierig en staan open 
voor nieuwe ervaringen en kennis. Maar 
dan moeten zij daar wel de kans voor 
krijgen en goed begeleid worden. De 
leerweg Werkend Leren is een 
combinatie van onderwijs in de 
basisvaardigheden op school en praktijk 
in een leerbedrijf.  
 
Vakbekwaamheid, service en beroeps-
houding worden vooral in de praktijk 
geleerd. Door studenten al tijdens de 
opleiding over de vloer te hebben heeft 
u hier direct invloed op.  
 

Werkend Leren sbo Curaçao 
 
Studenten die voor Werkend Leren 
kiezen, worden na aanmelding getoetst 
op motivatie en startnivau. Bij aanvang 
van de opleiding volgt een periode op 
school waar zij vakinhoudelijke theorie 
krijgen, maar ook vakken in algemene 
vorming en talen. Na een gedegen 
voorbereidingsperiode gaan de 
studenten aan de slag in de praktijk. 
Hoe lang deze 1e periode op school 
duurt is afhankelijk van de opleiding en 
het niveau.  
 

In dienst als leerling-medewerker 
 

Na de succesvolle afronding van de 
eerste periode krijgen de studenten een 
arbeidsovereenkomst bij Impacto BV. 
Het is verschillend per opleiding hoe 
lang de periode op school duurt.  

 
 
Hierna gaan de studenten vier dagen 
per week als leerling werken en één dag 
per week terug naar school.  Impacto 
werft namens de school de 
leerbedrijven, verzorgt de uitbetaling 
van het  loon en de afdrachten en 
coördineert de afstemming tussen 
school, bedrijf en student. Een verzoek 
voor de  vrijstelling van afdrachten voor 
leerling-medewerkers zodat de kosten 
voor het leerbedrijf relatief laag blijven is 
in behandeling.   
 

Informatie en begeleiding 
 

Leerbedrijven worden vooraf uitgebreid 
geïnformeerd over de kennis en 
vaardigheden die de student heeft als hij 
of zij in dienst komt. En wat er van het 
bedrijf wordt verwacht. Dus welke 
vaardigheden in de praktijk nog geleerd 
moeten worden en wat al zelfstandig 
kan worden uitgevoerd. De leerbedrijven 
worden periodiek door de vakdocenten 
en/of stagebegeleiders van de school 
bezocht. Aan de hand van een 
praktijkwerkboek worden afspraken over 
de voortgang en beoordeling  gemaakt.  

 
Voordelen voor u als leerbedrijf  
 
 Studenten zijn enthousiast en 

komen vaak met originele en frisse 
inzichten wat een positieve invloed 
op uw organisatie kan hebben. 
 

 U draagt zelf bij aan de scholing en 
na verloop van tijd werken studenten 
daadwerkelijk mee op de wijze zoals 
u het hen geleerd heeft. Wie weet 
houdt u er loyale toekomstige 
medewerkers aan over. 
Leerbedrijven bepalen mede de 
kwaliteit van de vakbekwaamheid en 
de beroepshouding.  
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 Het opleiden van jonge mensen is 
motiverend voor de vaste 
medewerkers. Een beroep doen op 
de kennis en verantwoordelijkheid 
van mede-werkers om kennis en 
ervaring over te dragen aan een 
volgende generatie is vaak een 
grote stimulans.  

 Door studenten kennis te laten 
maken met de leuke en interessante 
kanten van uw vak en sector draagt u 
bij aan een positief imago van uw 
beroep.  
 

 De status van Leerbedrijf geeft uw 
onderneming een positieve 
uitstraling. U laat zien dat u bijdraagt 
aan de professionalisering van uw 
vakgebied.  

 

 U blijft op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in het 
beroepsonderwijs en door het 
directe contact komt inspraak in het 
leerproces tot stand. Wat weer 
bijdraagt aan wederzijds begrip en 
verbetering van de voorbereiding op 
de beroepspraktijkvorming. 

 

 U kunt rekenen op ondersteuning 
door zowel de school als de 
consulenten van Impacto.  

 
Voor gemotiveerde studenten is de 
leerweg Werkend Leren aantrekkelijk 
omdat zij al tijdens de opleiding veel 
praktijkervaring opdoen en een inkomen 
genereren.  
 

Opleidingen schooljaar 2018-2019  
 

In april 2018 start de werving van 
studenten voor de sbo opleidingen:  
 

 Beveiligingsmedewerker  

 Monteur Koudetechniek 

 Monteur Sterkstroominstallaite 

 
Deze opleidingen (niveau 2) worden 
aangeboden door FEFFIK. Op de 
website vindt u meer informatie over de 
inhoud en niveau van de opleidingen.   

 
Arbeidsmarkt Curaçao 
 
Vanuit verschillende sectoren is positief 
gereageerd op het initiatief om in 
samenwerking tussen het bedrijfsleven 
en het onderwijs de praktijk binnen de 
beroepsopleiding verder uit te bouwen. 
Met name de kans om veel aandacht te  
besteden aan de beroepscontext.  
 
Werkgevers, aangesloten bij de 
Curacao Security Association (CSA) en 
de Antilliaanse Aannemersvereniging 
(AAV), tekenden ter ondersteuning  de 
intentieverklaring waarin Feffik en 
Impacto aangeven samen te werken om 
Werkend Leren verder uit te rollen.  
 
Ook de Curacao Hospitality & Tourism 
Association (CHATA) zal op 
sectorniveau haar ondersteuning geven 
in de vorm van voorlichting en 
kennisoverdracht bij gerelateerde 
opleidingen.  
 

           
 

Leerbedrijf worden?  
  
Heeft u belangstelling om een leerplaats 
aan te bieden? Kijk op de website voor 
meer informatie over de mogelijkheden 
en voorwaarden voor aanmelding:  
www.werkendleren.cw. Of neem 

rechtstreeks contact op met mw. Sarah 
de Jong van Impacto. Tel: 4617145 
 

       Facebook Werkend Leren Curacao 

http://www.werkendleren.cw/
https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/

