
Subsidie mogel�kheden Leerbedr�ven
Bedr�ven en consumenten stellen hoge eisen aan technische producten en oplossingen. Daarom
willen w� van Torio, Techniek NL en W�-Techniek landel�k eisen gaan stellen aan het vakmanschap om
de kwaliteit van de bedr�ven omhoog te kr�gen en om op term�n erkend te kunnen z�n of worden.
We doen er alles aan om de dienstverlening van onze leden op hoog niveau te brengen en te houden. Zo
ontwikkelen w� samen het aanbod van onze opleidingen, cursussen en trainingen in de rioolbranche.

Erkenningsregeling rioolbedr�f
Klanten willen zeker weten dat reparaties door professioneel en goed opgeleid personeel wordt
uitgevoerd. Daarnaast verwacht de klant een uitstekende service en duidel�ke reparatie- en
garantievoorwaarden. Omdat geen enkel rioolbedr�f een erkenning heeft, willen w� een
erkenningsregeling opzetten. Om vakmanschap en kwaliteit aantoonbaar te maken, willen w� op
term�n graag deze erkenning. Zo bl�ft de kwaliteit voor de klant gewaarborgd en onderscheiden we
ons van de cowboys in de markt.

Ontwikkeling van de opleiding Torio
Onze opleiding Basis Riool Service Monteur is aan het ontwikkelen en gaat al richting MBO niveau 1, op
korte term�n wordt dit een prakt�kverklaring MBO niveau 1. De verdere ontwikkeling op langere term�n
gaat naar meerdere niveau’s namel�k ook MBO 3 en uiteindel�k 4. De leerlingen kunnen zich dan
onderscheiden met diverse functies in de riooltechniek. Deze functies worden op dit moment door
W�-Techniek in kaart gebracht, waar w� b� Torio op kunnen inhaken om meerdere opleidingen aan te
bieden. Omdat deze ontwikkeling dan gaat aansluiten b� het prakt�kleren in de 3e leerweg (OVO)
komen de leerbedr�ven in aanmerking voor een subsidie.

Welke subsidie
Met de subsidieregeling Prakt�kleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedr�ven om
leerbanen (bbl) aan te bieden aan mbo-studenten. De regeling geldt ook voor bedr�ven die een leerling
begeleiden van het vmbo, het vso en het prakt�konderw�s. Op 15 mei besloot de minister van OCW om
de subsidieregeling in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro.

Prakt�kleren in de 3e leerweg (OVO) is een subsidie die voor het einde van het jaar 2021 verkr�gbaar is
voor het leerbedr�f. Die kr�gt dit als het bedr�f o�cieel is ingeschreven b� SBB.
Hoe doe je dat dan? Ga naar de website van SBB, www.sbb.nl. Wanneer de subsidie in werking treedt
benaderen w� de leerbedr�ven. Maar het inregelen kan alvast gebeuren.
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Samenwerking
Omdat we hier over een MBO opleiding praten zullen we met verschillende partners gaan
samenwerken. Als opleider moet je gecertificeerd z�n om examens of toetsen af te nemen. Hiervoor
hebben we ROC Curio en de Marl�nacademie in huis gehaald.

Hoe werkt deze subsidie
De leerlingen zitten of zaten op de opleiding Basis Riool Service Monteur b� Torio, na 6 weken gaan of
gingen z� b� voldoende in de beoordeling minimaal 6 maanden in dienst. Daarb� moet het leerbedr�f
direct een P.O.K. (prakt�kovereenkomst) tekenen (of achteraf) met de leerling vanuit de opleiding
Torio. Deze overeenkomst wordt o�cieel geregistreerd b� SBB en gekoppeld aan de Overheid RVO. Op
de site RVO moet het leerbedr�f de leerlingen per periode aanmelden hoeveel uur er per week stage is
gelopen. Let wel; b� een 6 maanden contract heb je maar 26 weken. Dus heb je maar een deel van de
subsidie € 2.700,- omdat de meeste BBL opleidingen een jaar duren. Met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2021 is deze subsidie nog te verkr�gen.

In vier stappen naar erkend leerbedr�f
Stap 1 - Doe de handige quickscan (zie hieronder)
Stap 2 - Kies de opleiding waarvoor u stages en leerbanen wilt aanbieden.
Stap 3 - U bent klaar om uw aanvraag om erkend leerbedr�f te worden online in te dienen.
Stap 4 - Een adviseur prakt�kleren van SBB neemt snel contact met u op om alles door te nemen.

Quickscan
Doe eerst de handige quickscan op de website om te weten wat het inhoudt en waar je aan moet
voldoen. De opleiding(en) die je moet selecteren is Vakman GWW. De volgende vragen komen aan bod:
1. Met welk doel wenst u een student in uw organisatie?
2. Een goede en veilige prakt�komgeving is belangr�k voor de student. Wat heeft u momenteel

georganiseerd?
3. Heeft uw organisatie t�d, ruimte en middelen om de student te begeleiden?
4. Weet u wie de prakt�kopleider wordt binnen uw organisatie?
5. Weet u wat er van een prakt�kopleider wordt verwacht in het begeleiden en beoordelen van de

student?
6. Wat voor leerplaats wilt u aanbieden?
7. Bent u bereid financieel te investeren in uw student?
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SBB kwalificatie keuze
Er z�n in Nederland ongeveer 800 kwalificaties onder de beroepen. Kwalificatiedossiers beschr�ven de eisen
waaraan een student moet voldoen om het diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en
iedere kwalificatie leidt tot een diploma.
Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedr�fsleven, hoe groter de kans op een baan voor
een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedr�ven hun vacatures kunnen vervullen. Hier is voorlopig
gekozen voor de GWW (credonummer 25097) omdat Riooltechniek hier het beste b� past. Het gaat om niveau 1
waar we op dit moment aan vast houden. We gaan later naar andere kwalificaties k�ken.

Concreet
1. B� SBB inschr�ven als leerbedr�f.
2. POK overeenkomsten, via Torio, de leerlingen laten tekenen (ook de leerlingen die al in dienst z�n).
3. POK overeenkomsten laten registreren door Torio (met terugwerkende kracht op 1 oktober).
4. B� RVO stageweken invullen en digitaal indienen.
5. Leerbedr�f ontvangt de subsidie in delen op de aangegeven bankrekening.
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