
 

 

Opleiden – Waarom? 

Momenteel heeft u misschien geen behoefte aan nieuw vakbekwaam personeel. Toch komt er een tijd 

dat de opdrachten toenemen binnen het bedrijf en dat u weer meer personeel nodig heeft. Natuurlijk 

dan het liefst vakbekwaam personeel. 

 

We kunnen niet helemaal in de toekomst kijken, maar de markt zal zeker weer gaan aantrekken. 

Daarom sporen wij u aan om toch aandacht te besteden aan het opleiden van jongeren. Dit kunt u 

natuurlijk alleen doen, maar u kunt het ook met andere ondernemers doen via het 

Samenwerkingsverband. Een Samenwerkingsverband in een vereniging, die jongeren voor twee jaar 

in dienst neemt en die kunnen in die periode een opleiding op niveau 2 of 3 volgen. Een opleiding tot 

meubelmaker / interieurbouwer. 

 

Wat betekent dat voor u? 

1. Dat u zelf geen arbeidsovereenkomst voor twee jaar hoeft af te sluiten met een leerling. 

2. U kunt aangeven voor welke duur u een leerling werkzaam wilt hebben binnen het bedrijf. Dit 

kan verschillen van 3 maanden tot de volledige vakopleiding van 4 jaar. Wisselen is niet meer 

aan de orde als zowel deelnemer als de werkgever dat overeen komen. 

3. U betaalt enkel de daadwerkelijk gewerkte uren binnen uw bedrijf. Bij ziekte of vakantie 

ontvangt de leerling wel salaris, maar deze dagen worden niet naar u doorberekend. 

4.  Mocht de leerling niet aansluiten bij uw bedrijf, dan kan er gewisseld worden van leerling. U 

kunt ook zelf uw leerling kiezen. 

5.  Als u tijdelijk minder werk heeft, is het mogelijk dat een leerling tijdelijk naar een ander bedrijf 

gaat of naar de leerwerkplaats. In gezamenlijkheid wordt er 1 opleiding aangeboden. 

6.  Als u niet een volledige erkenning heeft en dus maar een deel van de opleiding kan 

aanbieden, wordt de rest van de opleiding via de leerwerkplaats aanboden of via een ander 

bedrijf. 

7.  De leerling kan op uw verzoek een paar weken naar de leerwerkplaats gaan voor extra 

bijscholing of voor bijvoorbeeld een cursus CNC. U betaalt niets voor deze uren, het 

samenwerkingsverband neemt deze kosten voor haar rekening. 

8.  Het examen wordt betaald door het Samenwerkingsverband. 

9.  Voorbereidingen en mogelijk delen van de Proeve van Bekwaamheid kunnen plaatsvinden op 

de leerwerkplaats. 

10.  De leerlingen worden begeleid en ondersteund door de coördinator van het 

Samenwerkingsverband. Mocht het niet goed gaan op school, dan voert coördinator de 

gesprekken met de leerling. 

11.  Na niveau 2 is het mogelijk dat de leerlingen doorschuiven naar niveau 3. 

 

Kosten? 

U betaalt dus enkel de daadwerkelijk gewerkte uren, die de leerling bij u werkzaam is in het bedrijf. 

 


