Recognized Training Company
Erkend Leerbedrijf

Education and businesses in the Caribbean Netherlands
Businesses on Bonaire, Saba and Sint Eustatius have a need for well educated personnel, now and
in the future. Solid vocational education is very important on the islands, as is professional, practical
training on-the-job. After all, a profession is learned on the work floor.
Onderwijs en bedrijfsleven in Caribisch Nederland
Het bedrijfsleven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius heeft nu en in de toekomst goed geschoold
personeel nodig. Gedegen beroepsonderwijs op de eilanden is daarom heel belangrijk, net zoals
beroepspraktijkvorming: de stage in de praktijk. Want op de werkvloer wordt het vak geleerd.

Recognized Training Company
Learning a profession? That is done in a recognized training company!
Transferring knowledge and professionalism to students: that is the task of a training company. Students
doing a vocational course are trained for their future profession in recognized training companies. A
recognized training company guides students in a responsible manner during their training on-the-job,
helps them develop competency and makes them familiar with the industry. A supervisor or certified
job trainer fulfills an important role in this process.
Recognized training companies: for the labor market of tomorrow!
Good training companies are essentially important for the labor market of tomorrow. Learning happens
both in school and in practice. By helping students find their way in your industry, by sharing your
knowledge and experience with them, you contribute to well educated professionals in the Caribbean
Netherlands.
What else is there to a training company?
Guiding students requires dedication from your company. ROA CN, the bridge between education and
businesses, advises and supports you in this process. Being a recognized training company also gives
you other advantages:
- You give students a chance on the labor market.
- You maintain balance in your personnel database.
- Educating students shows your commitment to the industry.
- You are ensured of the inflow of properly educated personnel.
- The inflow of young, motivated workers maintains current knowledge within your company.
- You contribute to maintaining well trained personnel for the labor market of the Caribbean
Netherlands.
Recognized training company: a responsible task
A recognized training company has a fun but also responsible task. There are some requirements with
which your company should comply, in order to become a recognized training company:
- Your company offers students a safe learning environment, in a physical as well as a social sense.
- There is enough time to guide students properly within your company. A certified job trainer is
present to give guidance and evaluation.
- Students can work on their own level.
Registration
Want to know how to become a recognized training company? You can register at ROA CN by phone,
e-mail or on the website. After registering, a ROA CN advisor will schedule an appointment for an
intake interview. This interview will help you become familiar with the recognition criteria and how to
meet requirements. The ROA CN advisor will indicate the recognition(s) for which your company may
be eligible. Once the recognition is granted, an annual evaluation will take place with an advisor. In
addition, in order for the student to succeed in the best way possible, there will be contact with the
school on a regular basis.

Erkend Leerbedrijf
Het vak leren? Dat doe je in een erkend leerbedrijf!
Kennis en vakmanschap overdragen op leerlingen: dat is de taak van een leerbedrijf. In erkende
leerbedrijven worden leerlingen van mbo-opleidingen getraind voor hun toekomstige beroep.
Een erkend leerbedrijf begeleidt leerlingen op een verantwoorde manier bij hun praktijkstage,
helpt hen bij het ontwikkelen van competenties en maakt hen wegwijs in de sector. Een
praktijkbegeleider of leermeester speelt daarbij een belangrijke rol.
Erkend leerbedrijf. Voor de arbeidsmarkt van morgen!
Goede leerbedrijven zijn van essentieel belang voor de arbeidsmarkt van morgen. Want leren
gebeurt op school én in de praktijk. Door leerlingen op weg te helpen in uw sector, door uw
kennis en ervaring met hen te delen zorgt u voor goed opgeleide vakmensen in Caribisch
Nederland.
Wat is een leerbedrijf nog meer?
Begeleiding van leerlingen vraagt een grote inzet van uw bedrijf. ROA CN, de brug tussen
onderwijs en bedrijfsleven, adviseert en ondersteunt u daarbij. Erkend leerbedrijf zijn biedt u
ook andere voordelen:
- U bent verzekerd van de instroom van goed opgeleid personeel.
- Met het opleiden van leerlingen toont u betrokkenheid bij de sector.
- U geeft jonge mensen een kans op de arbeidsmarkt.
- De instroom van jonge, gemotiveerde vakkrachten houdt de kennis binnen uw bedrijf actueel.
- U houdt balans in uw personeelsbestand.
- U draagt bij aan het behouden van goed geschoold personeel voor de arbeidsmarkt van
Caribisch Nederland.
Erkend leerbedrijf. Een verantwoordelijke taak.
Een erkend leerbedrijf heeft een leuke, maar ook een verantwoordelijke taak. Er zijn enkele
voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen om erkend te worden als leerbedrijf:
- Uw bedrijf biedt leerlingen een veilige leeromgeving, zowel op fysiek als op sociaal gebied.
- Binnen uw bedrijf is voldoende tijd om de leerlingen goed te begeleiden. Voor de begeleiding
en beoordeling is een gecertificeerd leermeester aanwezig.
- Leerlingen kunnen werken op hun eigen niveau.
Aanmelden
Ook uw bedrijf een leerbedrijf? Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of via de website bij ROA
CN. Na de aanmelding komt er een adviseur van ROA CN bij u langs voor een intake gesprek. Dit
gesprek maakt u bekend met de erkenningscriteria en hoe u kunt voldoen aan de voorwaarden.
De adviseur van ROA CN geeft aan voor welke erkenning uw bedrijf in aanmerking kan komen.
Na de erkenning vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats met de adviseur. Om de opleiding van
de leerling zo goed mogelijk te laten slagen, is er daarnaast regelmatig contact met de school.

ROA CN
The Council of Education and Labor market of the Caribbean Netherlands (Raad voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt Caribisch Nederland - ROA CN) provides a good alignment between the vocational education
on Bonaire, Saba and Sint Eustatius and the businesses on the islands. ROA CN works closely together
with companies, schools and the local and national government. ROA CN provides recognition for training
companies, gives workshops and training to job trainers. ROA CN’s main office is located on Bonaire. There
are ROA CN trainers/consultants on location on Bonaire, Saba and Sint Eustatius.
ROA CN
De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) zorgt voor een goede afstemming
tussen het beroepsonderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het bedrijfsleven op de eilanden. ROA CN
werkt daarvoor nauw samen met bedrijven, scholen en de lokale en nationale overheid. ROA CN verzorgt
de erkenning van leerbedrijven, geeft workshops en trainingen aan leermeesters. Het hoofdkantoor van
ROA CN is gevestigd op Bonaire. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn er trainers/adviseurs op locatie.
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