scholingspool
Samenwerkingsverband tussen
opleider , leerbedrijf en student met
OBM Noord als verbindende schakel

Wilt u investeren in de toekomst van uw
bedrijf maar ook van de metaalbranche?
Daar kunnen wij u mee ontzorgen door
middel van de scholingspool. Dit is een
samenwerkingsverband tussen opleider &
leerbedrijf en student waarbij OBM Noord
als verbindende schakel fungeert.

Voordelen scholingspool
40 aanvullende praktijkdagen
Opbouw E-portfolio
6 bedrijfsbezoeken aan student en uw leerbedrijf
Motivatietest
Leerbedrijf heeft inspraak in BPV
Leerbedrijf wordt ontzorgd in BPV-opdrachten

- Noord -

Inhoud
Bij de scholingspool is de student (uw werknemer) drie dagen
in de week werkzaam bij uw leerbedrijf en de overige twee
dagen gaat hij één dag naar school en één dag naar het
praktijkcentrum van TSH Vakopleidingen. Daar krijgt de
student zijn aanvullende praktijk. Deze extra praktijkdag wordt
ingevuld door het geven van extra lasopleiding inclusief
NIL-examen, extra tekeninglezen en eventuele aanvullende
branche- of bedrijfsspecifieke wensen. Uw leerbedrijf heeft
daarnaast inspraak op de invulling van BPV. In de scholingspool werken we met kleine groepen studenten waardoor het
slagingspercentage aanzienlijk hoger is.
Lasopleiding
De extra lasopleiding, inclusief NIL-examen
wordt verzorgd door TSH Vakopleidingen.
TSH Vakopleidingen heeft meer dan 25 jaar
ervaring in het vakgericht opleiden van
vakmensen en studenten.
Kosten & subsidies
Bent u erkend leerbedrijf en stelt u een BBL-opleidingsplaats
via de scholingspool beschikbaar? Dan worden de kosten van
de aanvullende praktijkdagen in de meeste gevallen volledig
gedekt door de subsidieregeling Praktijkleren. Ook OOM stelt
subsidiegelden beschikbaar. De student krijgt een arbeidsovereenkomst bij uw leerbedrijf en uw leerbedrijf bekostigt de
BBL-opleiding.
De scholingspool is een samenwerking tussen Drenthe College, TSH Vakopleidingen en OBM Noord. Tevens wordt deze
samenwerking ondersteund door Koninklijke Metaalunie en
OOM.
Interesse en aanmelden?
Neem dan contact op met OBM Noord of neem een kijkje
op onze website; www.obm-noord.nl
Peter Janssen,
06 - 40 39 70 72 - janssen@obm-noord.nl

