je bent jong en je wilt

...werken & Leren

Extra geld voor nieuwe BBL-plekken*
Ben jij een echte doener? Iemand die sneller leert in de praktijk dan in de klas?

Dan is de BBL misschien iets voor jou!
Werkend leren in het mbo

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. BBL is een combinatie van leren en
werken. Je werkt minimaal 24 uur in de week betaald bij een erkend leerbedrijf.
Tijdens het werk word je begeleid zodat je het beroep goed leert en er een
diploma voor haalt. Aanvullende theorie krijg je één dag(deel) per week op school.

Dit is BBL

• Eén dag(deel) in de week op school
• Werken in een bedrijf (baan)
• Al werkend leren en al lerend werken
• Op je werk meteen de theorie toepassen

Meer weten?
Jongerenloket
Jongerenloket
Jongerenloket
Jongerenloket

Deventer:
Apeldoorn:
Zutphen:
Harderwijk:

140 570
055 – 580 2000
0575 - 595 700
0341 - 462 500

* In de gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Deventer, Elburg, Epe,
Ermelo, Harderwijk, Lochem,
Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst,
Zeewolde en Zutphen

Informatie voor werkgevers

Extra geld voor nieuwe BBLplekken
Binnen de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe is het voor
werkgevers extra aantrekkelijk om nieuwe BBL-plekken open te stellen voor
jongeren. Het Ministerie van SZW heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Iets voor u?
Als u nu één van uw ervaren werknemers vrijmaakt als leermeester, die maximaal
vijf jonge BBL’ers op een nieuwe BBL-leerwerkplek begeleidt, dan betaalt de regio
20% van de loonkosten van vijf BBL-leerlingen (loonsom gebaseerd op het wettelijk
minimum loon met een maximum van 500 euro). De startdatum van het BBL-traject
moet voor 1 april 2015 liggen.
U komt waarschijnlijk ook in aanmerking voor de subsidie praktijkleren en eventueel
de eigen scholingsregel van uw scholingsfonds.

Aanmelden voor een nieuwe BBL-plek kan via
www.samenwerkmakenvanwerk.nl klik op Samen werk maken van werk
www.schakelnaarwerk.nl

Erkend leerbedrijf?
Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Zij
onderstrepen het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak.
Leerlingen begeleiden is een leuke en verantwoordelijke taak. Als leerbedrijf
biedt u o.a.:
• een veilige leeromgeving
• voldoende tijd aan begeleiding van de leerling
• mogelijkheden om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de
praktijk uit te oefenen
Er zijn (fiscale) regelingen en subsidies voor leerbedrijven. Via stagemarkt.nl
kunt u uw erkenningen bekijken en zo nodig nieuwe erkenningen aanvragen.

Looptijd: twee jaar
De loonkosten worden vergoed voor een periode van maximaal 2 jaar.

Voor het arrangement nieuwe BBL-plekken werken we o.a. samen met:

Uitgave van Samen werk maken van werk

een samenwerking binnen de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe

@sectorplan

www.samenwerkmakenvanwerk.nl
www.schakelnaarwerk.nl

