KENNISCENTRUM BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN
De heer Wout Theuns, Opleidingsadviseur bij Kenteq Kenniscentrum

ECABO is het ‘kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven’ voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ons doel is beroepsonderwijs dat
optimaal aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De activiteiten van het kenniscentrum
ECABO zijn erop gericht, dat het bedrijfsleven de goed gekwalificeerde mensen kan
krijgen die het nodig heeft, in voldoende
aantallen. Ons werkterrein beslaat een groot
deel van de zakelijke dienstverlening: beroepen zoals secretaresse, administrateur,
beveiliger en ICT-beheerder.
ECABO legt de link tussen zo’n 80.000 jongeren, een zesde van het hele mbo, en 33.000
leerbedrijven. Met onze stagebank kunnen
vraag en aanbod elkaar vinden. Een stage
moet inhoudelijk namelijk goed passen bij
de opleiding die de stagiair volgt. Dan behalen beide partijen - leerling en leerbedrijf
- het maximale rendement.
Kenteq is het kennis- en adviescentrum voor
technisch vakmanschap. We ontwikkelen en
vertalen kennis en bieden deze in de vorm
van producten en diensten aan onze klanten.
Techniek is ons speelveld; onze wortels liggen diep in de installatie, metaal en elektro.

De insteek die Kenteq kiest, is de loopbaan
van vakmensen. Loopbaanontwikkeling in
de techniek is in ieders belang, of het nu de
werknemer, de werkgever, de school of de
branche betreft. Dat maakt de positie van
Kenteq uniek. Alles op het gebied van scholing en ontwikkeling zit in ons pakket.
Kenteq richt zich op de beroepspraktijkvorming en de ondersteuning van praktijkopleiders en helpt bedrijven hun ambities waar
te maken met advisering, trainingen,
coaching en ondersteunende instrumenten.
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Kwalificatiedossiers
De kwalificatiestructuur bestaat uit kwalificatiedossiers die beschrijven aan welke eisen een beginnend beroepsbeoefenaar
moet voldoen wanneer hij of zij gediplomeerd is. Kwalificaties (inhoud van het diploma) zijn vastgelegd in een kwalificatiedossier.
De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van kwalificatiedossiers.
Dit gebeurt niet zomaar. Het kenniscentrum
onderzoekt of het dossier wel arbeidsmarktrelevantie heeft en geen overlap vertoont met een al bestaand dossier. Met andere woorden: er wordt eerst gekeken of er
behoefte is aan een opleiding ten behoeve
van een bestaand beroep. Een kwalificatiedossier moet goedgekeurd worden door vertegenwoordigers van het onderwijs en het
bedrijfsleven (paritaire commissies). Kenniscentra blijven verantwoordelijk voor de
verdere ontwikkeling en het onderhoud van
de kwalificatiedossiers van hun sector.
Zo zijn ECABO en Kenteq gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de kwalificatiedossiers die invulling geven aan de beroepsopleidingen
ICT op niveau 2, 3 en 4.
Deze opleidingen worden verzorgt door de
ROC’s in samenwerking met het bedrijfsleven.

Een belangrijke stap op weg naar erkenning
is de intentie om te willen opleiden. Daarnaast moet het bedrijf vanzelfsprekend de
opleidingsmogelijkheden hebben die passen
bij de mbo-opleidingen.
De voorwaarden voor de erkenning als leerbedrijf zijn specifieker. Een bedrijf dient:
- een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden te bieden die behoren tot de
werkprocessen van het beroep waarvoor
de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid;
- voldoende en deskundige begeleiding te
bieden, gericht op de deelnemer;
- bereid te zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum.
ECABO en Kenteq kijken uiteraard ook naar
de kwaliteit van de stageplaats. We erkennen
bedrijven alleen als ze een volwaardige werkplek beschikbaar hebben voor een stagiair en
als er een ervaren vakman of –vrouw klaarstaat om de leerling te begeleiden.
Hieronder vindt u de onderwerpen waar we
ondermeer aandacht aan zullen besteden.
- De procedure met betrekking tot het erkennen van leerbedrijven;
- Welke eisen worden gesteld aan het leerbedrijf;
- De rol van de praktijkopleider in de Beroepspraktijkvorming/Opleiding;
- De rol van de kenniscentra in het proces
van erkenning en ondersteuning van de
praktijkopleider.

Erkenning leerbedrijven
Het beroepsonderwijs bestaat voor een
groot deel uit praktijkleren. Voor het praktijkdeel van hun opleiding gaan leerlingen
naar een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf
is bereid om daarvoor tijd, ruimte en middelen beschikbaar te stellen en legt dit vast
door een praktijkovereenkomst, te ondertekenen met het ROC.
Voor het begeleiden en opleiden van de leerling in de praktijk wijst een erkend leerbedrijf een praktijkopleider aan. Deze praktijkopleider, ook wel leermeester genoemd,
geeft vakkennis door aan jongeren die
straks het fundament van de bedrijfstak vormen.
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en
bedrijfsleven verzorgen de erkenning van
leerbedrijven.
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