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U heeft de toekomst door hem op te leiden 
 
Samenwerken voor betere scholing 
Vakwerk kun je ze leren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband Praktijkopleiding 
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Wat doet het Samenwerkingsverband? 
 
 
 

Vakbekwaam personeel is schaars en steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding 
op VMBO-niveau. Daarom verzorgen bedrijven in de meubelindustrie, interieurbouw en 
timmerindustrie via de zogeheten Samenwerkingsverbanden zélf goede opleidingen om zo in de 
behoefte aan vakmensen te voorzien. 

 
Het Samenwerkingsverband is een vereniging of stichting die voor en door werkgevers is opgericht. 
VMBO-schoolverlaters komen bij het Samenwerkingsverband in dienst voor een tweejarige be-
roepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3). 
Leerlingen werken vier dagen per week bij een van de aangesloten bedrijven en gaan een dag per 
week naar een ROC of vakschool (HMC) in de regio. 
Werkgevers in de meubelindustrie, interieurbouw en timmerindustrie kunnen zich aanmelden als lid 
van een Samenwerkingsverband en vervolgens participeren in dit systeem van ‘werkend leren’. 
 
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door functionarissen die afkomstig zijn uit de 
aangesloten bedrijven. 
Bij de CBM, de brancheorganisatie voor de interieurbouw en meubelindustrie, is het secretariaat 
ondergebracht van zeven verschillende Samenwerkingsverbanden, namelijk de regio’s 
Apeldoorn/Amersfoort/ Arnhem, Noord-Holland, Limburg, Brabant, Rotterdam, Noord-Nederland en 
Twente/Salland. 
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Hoe werkt het? 
 
 
 

VMBO-schoolverlaters kunnen zich bij een Samenwerkingsverbanden aanmelden voor een 
basisberoepsopleiding of vakopleiding via de ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL 2 of BBL 3). Ze 
kunnen kiezen uit verschillende opleidingen: meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer, machinaal 
houtbewerken of montagemedewerker timmerindustrie. 

 
Na een sollicitatieprocedure komen ze voor twee jaar in dienst bij het Samenwerkingsverband. In die 
twee jaar werken ze vier dagen per week bij een lidbedrijf, dit kan een aantal verschillende bedrijven 
zijn in 2 jaar. Bij elk bedrijf werkt een leerling onder begeleiding van een praktijkopleider. 
 
De opleiding heeft ook een theoretisch gedeelte: een dag per week gaat de leerling naar een ROC of 
vakschool. Bovendien krijgen de leerlingen een aantal weken per jaar extra praktijkscholing in de 
leerwerkplaats van het Samenwerkingsverband. 
 
De praktijkopleider en de verantwoordelijke theoriedocent zien erop toe dat elke leerling de vereiste 
lessen met goed gevolg doorloopt. De onderdelen zijn duidelijk beschreven in het werkboek dat de 
leerling geregeld met zich meebrengt. De opleiding wordt afgesloten met een ‘proeve van bekwaam-
heid’ en een vakvaardigheidstoets op een examenlocatie. Als de leerling kan laten zien dat hij* 
vakbekwaam is, dan krijgt hij van de school het diploma. 
 
 
 
 

*Waar in de tekst ‘hij’ vermeld staat, wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld. 
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Dienstverband en beloning 
 
 
 

Na een grondige sollicitatieprocedure treedt de leerling in dienst bij het Samenwerkingsverband voor 
een periode van drie maanden. Het is echter de bedoeling dat dit contract wordt verlengd naar in 
totaal twee jaar. 

 
Tijdens de introductieperiode doet de leerling basisvaardigheden op, onder andere op het gebied van 
veiligheid. Verder maakt de leerling kennis met de bedrijven en het gekozen vak. Deze periode is voor 
de leerling een kans om te ontdekken of hij de juiste opleidingskeuze heeft gemaakt. Het 
Samenwerkingsverband gebruikt deze periode om in te schatten of een leerling voldoende 
vaardigheden en motivatie heeft om het tot een goed einde te brengen. 
 
Na drie maanden volgen de eerste beoordelingen onder toezicht van het Samenwerkingsverband, de 
docenten en de praktijkopleiders van de bedrijven en de leerwerkplaats. Als de beoordelingen positief 
zijn, wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet. Op dat moment krijgt de leerling de garantie van het 
Samenwerkingsverband dat hij twee jaar werkzaam zal blijven en begeleid zal worden zodat hij de 
opleiding kan voltooien. Tussentijds ontslag is dan in principe niet meer mogelijk. 
 
In sommige gevallen kan het verstrekken van de opleidingsgarantie nog worden uitgesteld. De 
introductieperiode kan met nog eens drie maanden worden verlengd, gevolgd door een nieuwe 
beoordeling. Is de beoordeling op dat moment negatief, dan krijgt de leerling geen verlenging van zijn 
arbeidsovereenkomst. 
 
Niet het individuele lidbedrijf maar het Samenwerkingsverband is de werkgever. Het 
Samenwerkingsverband keert de lonen uit, op basis van de CAO voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven. De hoogte van het loon hangt af van de leeftijd van de leerling. Uitbetaling 
gebeurt elke vier weken op basis van urenbriefjes. 
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De praktijkopleider begeleidt 
 
 
 

Sinds de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is de begeleiding van leerlingen 
bínnen de bedrijven volledig de taak van de praktijkopleider. Het is een intensieve vorm van 
begeleiding. Het Samenwerkingsverband ondersteunt en ontlast de praktijkopleider hierin. 

 
Om te beginnen maken de praktijkopleider en de leerling samen een planning die erin voorziet dat 
zoveel mogelijk van de gangbare werkzaamheden in het betrokken bedrijf tijdens de leerperiode aan 
bod komen. De praktijkopleider tekent alle afgeronde taken af voor akkoord, als de leerling deze taken 
ook echt beheerst natuurlijk. 
 
Praktijkopleiders staan niet alleen. De instructeur op de leerwerkplaats van het 
Samenwerkingsverband is een erkende praktijkopleider. Hij houdt de voortgang van de opleiding in de 
gaten en stuurt bij daar waar nodig. Op de leerwerkplaats is er ruimte en tijd om leerlingen te trainen 
en bij te scholen in specifieke vaardigheden waardoor de taak voor de praktijkopleider wordt verlicht.  
 
Voor de praktijkopleiders van de aangesloten bedrijven is de coördinator het belangrijkste 
aanspreekpunt. Hij of zij kan ze ondersteunen bij eventuele problemen met een leerling of 
andersoortige vragen. 
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Geslaagd, en dan? 
 
 
 

Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen na hun opleiding in dienst treden bij een van 
de lidbedrijven. In de praktijk gebeurt dat ook in de meeste gevallen (hoewel hiertoe geen verplichting 
bestaat). 

 
Gedurende twee jaar heeft de leerling een bedrijf of verschillende bedrijven goed leren kennen en is 
daardoor in staat een weloverwogen keuze te maken. Op hun beurt hebben de bedrijven een duidelijk 
beeld gekregen van een leerling of verschillende leerlingen, wat een groot voordeel is bij het zoeken 
van nieuw personeel dat past bij het bedrijf en binnen het team. 
 
Het Samenwerkingsverband stimuleert leerling en bedrijf om tegen het eind van de opleiding met 
elkaar in gesprek te gaan over het vervolg. Treedt de leerling in dienst bij het bedrijf of gaat de leerling 
verder met een niveau 3 opleiding via het Samenwerkingsverband. De coördinator zal tevens een 
gesprek hebben met de leerling en bedrijf om te kijken waar de behoeftes liggen. 
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10 voordelen van opleiden via het Samenwerkingsverband 
 

1 U hoeft niet zelf een arbeidsovereenkomst voor twee jaar hoeft af te sluiten met een leerling. 

Dat doet het Samenwerkingsverband. 

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.  

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 aan u doorberekend. 

4 Mocht de match tussen uw bedrijf en de leerling niet aansluiten, dan kan er gewisseld worden. 

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. Op deze manier kan de leerling in opleiding blijven en 
ontneemt het u een zorg. 

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 of via een ander bedrijf 
aangeboden. 

7 De leerling kan 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 Samenwerkingsverband betaalt het examengeld (de vakvaardigheidstoets). 

9 Voorbereidingen en /of onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid kunnen plaatsvinden op 

de leerwerkplaats. Het Samenwerkingsverband betaalt deze uren. 

10 De coördinator van het Samenwerkingsverband ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht 

het niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan voert de coördinator de gesprekken met de 
leerling. 
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De kosten 
 
 
 

Zoals u bij de voordelen heeft kunnen lezen, is het doorgaans voordeliger om via het 
Samenwerkingsverband op te leiden. 

 
Het Samenwerkingsverband betaalt de lonen aan de leerlingen en neemt de kosten van de 
leerwerkplaats (ruimte, apparatuur, instructeurs) voor haar rekening. Ook wordt een deel van de 
kosten van secretariaat en administratie door de CBM bij het Samenwerkingsverband in rekening 
gebracht. Verder zijn er reiskosten van de leerlingen en het drukken en versturen van wervings-
materiaal (folders en posters). 
 
Het Samenwerkingsverband brengt de genoemde kosten in rekening bij de leden via het zogenaamde 
inleentarief, en op basis van het aantal daadwerkelijk door de leerling gewerkte uren. Bij ziekte of 
vakantie van de leerling, en tijdens de wekelijkse schooldag, heeft het leerbedrijf dus geen kosten. De 
inleentarieven kunt u naast een kostenvergelijking tussen individueel opleiden en opleiden via het 
Samenwerkingsverband achter in deze informatiebrochure vinden. 
 
De administratie van het Samenwerkingsverband stuurt elke vier weken een factuur voor de kosten 
van het inlenen van leerlingen, overeenkomend met de door de vereniging voorgeschoten lonen die 
rechtstreeks aan de leerlingen worden uitbetaald. Het factuurbedrag zal bij voorkeur automatisch 
worden geïncasseerd. Automatische incasso’s zijn raadzaam met het oog op de liquiditeit van de 
vereniging. Via het aanmeldingsformulier kunt u het Samenwerkingsverband machtigen. 
 
 
 

Interesse? 
 
Bent u geïnteresseerd in het Samenwerkingsverband? U kunt zich aanmelden middels het bijgevoegd 
formulier. Als u na het lezen van de informatie nadere uitleg wenst, kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van het Samenwerkingsverband:  
T 023 515 88 30. 



 

10 

Reglement 
met betrekking tot het inlenen van leerlingen in dienst bij het Samenwerkingsverband  
 

1. Het bedrijf geeft elk schooljaar aan welke intentie er is om leerlingen op te leiden via het 
Samenweringsverband. In het voorjaar komt de coördinator langs om het aantal opleidingsplaatsen te 
bespreken.  
 

2. Bij het inlenen van een leerling via het Samenwerkingsverband worden slechts die uren in rekening 
gebracht, die de leerling ook daadwerkelijk binnen het bedrijf heeft gewerkt. De verrekening van de uren 
geschiedt in periodes van vier weken. Het bedrijf ontvangt hiervoor een factuur en vervolgens wordt het 
verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. Mocht het bedrijf (om speciale redenen) geen 
automatische incasso afgeven aan het Samenwerkingsverband, dan dient het verschuldigde bedrag 
acht dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt.  

 
3. Een verzoek tot het inlenen of het wisselen van leerlingen dient geschieden via de coördinator van het 

Samenwerkingsverband. Indien een wisseling van een leerling noodzakelijk is, zal de coördinator 
trachten de leerling binnen een week bij een ander bedrijf te plaatsen. 

 
4. Het streven van het Samenwerkingsverband is om leerlingen tijdens hun opleiding kennis te laten maken 

met diverse bedrijven. Dit rouleren is voor sommige bedrijven noodzakelijk, omdat zij niet de gehele 
opleiding kunnen aanbieden. 

 Bedrijven, die de gehele opleiding kunnen aanbieden, kunnen in overleg met de coördinator een 
opleidingsplaats aanbieden aan één leerling. In dat geval zal de leerling niet rouleren. 
 

5. De coördinator zal na overleg met het bedrijf wisseling aanbrengen in de in te lenen/ingeleende 
leerlingen, indien deze roulatie noodzakelijk is in verband met: 
a. de volledige invulling van het leerprogramma, met dien verstande dat ernaar gestreefd zal 

worden dat de leerling niet langer dan vier maanden per jaar bij één bedrijf zal doorbrengen; 
b. het goed functioneren van de leerlingen; 
c. de door alle leerlingen te volgen opleiding bij de leerwerkplaats of een daarmee vergelijkbare 

instelling; 
d. de woonplaats van de leerling; 
e. andere naar het oordeel van de coördinator relevante belangen. 
 

6. Indien noodzakelijk zal de leerling (maximaal 6 weken per opleidingsjaar) opgeroepen worden voor extra 
bijscholing op de leerwerkplaats. Deze oproep zal de coördinator in nauw overleg doen met de 
praktijkopleider van het bedrijf. Mocht de plaatsing op de leerwerkplaats qua planning bij het bedrijf niet 
uitkomen, zal er gekeken worden naar een andere periode. 
 

7. De leerling vult (bij voorkeur) wekelijks een urenverantwoording in die door het bedrijf in dezelfde week 
wordt afgetekend. 
 

8. De inleentarieven worden jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering / deelnemersvergadering. Het bestuur is bevoegd de tarieven tussentijds te wijzigen, 
indien het bestuur zulks nodig acht in verband met onvoorziene stijgingen van kosten, zoals bijvoorbeeld 
wijzigingen in het loon dat aan de leerlingen op basis van de CAO verschuldigd is. 
 

9. Het bedrijf mag in principe zelf geen leerlingen met een onderwijsovereenkomst in de 
basisberoepsopleiding en/of vakopleiding in het vak meubelmaken/(scheeps)interieurbouwer of 
machinaal houtbewerken aannemen zonder overleg met het secretariaat of de coördinator. 

 
6 januari 2016 


