“

UITLEG VOOR
WERKGEVERS VAN DE
ACHTHONDERD
De achthonderd is een opleidingsprogramma voor
mensen (18+) die graag aan de slag gaan, maar nog niet
de juiste papieren hebben. We bieden deze mensen een
leer-werktraject waarmee ze een mbo-1, mbo-2 diploma
of Praktijkverklaring kunnen halen. De opleiding is op
maat gemaakt in overleg met de werkgever. Zo leert
de kandidaat precies wat hij moet kunnen om dat werk
te kunnen doen. Daarnaast krijgt de kandidaat extra
begeleiding waar nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van
taal.

Wat houdt het in?

Het leerwerktraject duurt minimaal een jaar.
De kandidaat gaat één dag per week (op dinsdag) les volgen in Eersel. Uitgangpunt is vier dagen werken, één dag
leren. Dat betekent dat de kandidaat voor 32 uren per week binnen uw bedrijf start.
Daarvoor wordt een arbeidscontract gesloten volgens de cao.

De kandidaten

Kandidaten van De achthonderd zijn doeners. Ze willen graag aan de slag. Met hun handen werken en van waarde
zijn. Door omstandigheden hebben ze nog niet de juiste waardepapieren om aan de slag te gaan. Daarom starten ze
met de combinatie werken en leren. Om aan de opleiding te kunnen starten, worden ze eerst getest op leerbaarheid
en taalniveau. Tijdens de opleiding krijgen de kandidaten taal- en rekenles maar ook vaktheorie. In de praktijk heb
je als werkgever een grote rol in wat de kandidaat leert. Je creëert niet alleen bekwame vakmensen, maar ook loyale
werknemers die zich voor langere tijd aan jouw bedrijf willen committeren.

Begeleiden kandidaat

In uw organisatie is er wellicht een medewerker, die het talent en de motivatie heeft om nieuwe medewerkers in
te werken en te begeleiden bij het leren. Zo’n medewerker -praktijkopleider- biedt studenten op een coachende
en inspirerende manier begeleiding tijdens de leerbaan- of stageperiode en kent de eisen van de opleiding van de
student. Houd rekening met het feit dat de praktijkbegeleider voldoende uren, ruimte en middelen heeft voor het
begeleiden.

Erkend leerbedrijf

Om mbo-studenten goed te kunnen begeleiden naar een duurzame plek in uw organisatie of op de arbeidsmarkt,
is het van belang dat u aangemerkt wordt als erkend leerbedrijf. Bij de SBB kunt u hiervoor terecht. Wij kunnen u
hierbij helpen.

Subsidie

Als werkgever kunt u tot en met 2023 subsidie Praktijkleren krijgen voor het bieden van een leerwerkplaats. Dit
betreft maximaal €2700,- per praktijk – of werkplaats.

Kosten

Naast het salaris betaalt u als werkgever geen extra kosten.De kandidaat betaalt het wettelijk vastgestelde cursusgeld. De opleiding kost €283,- per schooljaar.

Kijk voor meer info op:
www.de800.nl
#lerenwatwerkt

