‘Leerbedrijf’ rekonosé
Erkend Leerbedrijf

Enseñansa i komersio, industria i sektor priva na Hulanda Karibense
Enseñansa i komersio, industria i sektor priva riba Boneiru, Saba i St. Eustatius tin mester di personal
bon eduká pa awor i den futuro. P’esei Enseñansa Profeshonal riba nivel ta hopi importante riba
islanan, meskos ku Formashon Profeshonal den Práktika: stazje. Pasobra riba tereno di trabou bo ta
siña e fishi.
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.

‘Leerbedrijf’ rekonosé
Siña e fishi? Esei bo ta hasi den un ‘leerbedrijf’ rekonosé!
Traspasá konosementu i eksperensia pa alumnonan: ta tarea di un ‘leerbedrijf’. Na un ‘leerbedrijf’
rekonosé ta entrená alumnonan di mbo pa nan futuro profeshon. Un ‘leerbedrijf’ rekonosé ta guia
alumnonan na un manera responsabel durante di nan stazje, ta yuda nan ku desaroyo di kompetensia
i ta yuda nan haña nan kaminda den e sektor.
Un guia den práktika òf ‘leermeester’ ta hunga un ròl importante den esaki.
‘Leerbedrijf’ rekonosé. Pa Merkado Laboral di mañan!
Un bon ‘Leerbedrijf’ ta di sumo importansia pa e merkado laboral di mañan. Pasobra siñamentu ta
tuma lugá na skol i den práktika. Yudando alumnonan den e sektor, kompartiendo bo konosementu i
eksperensia ku nan, bo ta sòru pa trahadó di fishi bon eduká na Hulanda Karibense.
Kiko mas un ‘leerbedrijf’ tin?
Guia alumno ta eksihí hopi esfuerso di bo empresa. ROA CN ta e brùg entre enseñansa i komersio,
industria i sektor privá, ta konsehá i sostené bo ku esaki.
Ora bo tin un ‘leerbedrijf’ rekonosé bo tin mas bentaha:
- Bo ta sigur di entrada di personal bon eduká.
- Ku instrukshon di alumno bo ta mustra bo kompromiso pa ku e sektor.
- Bo ta duna hende hóben oportunidat riba merkado laboral
- Entrada di trahadónan hóben, motivá ta tene konosementu den bo empresa aktualisá.
- Bo ta tene bo fail di personal balansá.
- Bo ta duna bo aporte na momentu di konservá personal bon eduká riba merkado laboral di
Hulanda Karibense.
‘Leerbedrijf’ rekonosé. Un tarea di responsabilidat.
Un ‘leerbedrijf’ rekonosé tin un tarea dushi, pero tambe di responsabilidat.
Tin algun kondishon ku bo empresa mester kumpli kuné pa por bira un ‘leerbedrijf’ rekonosé.
- Bo empresa ta ofresé alumnonan un ambiente pa siña sigur, tantu físiko komo riba tereno sosial.
- Den bo empresa tin sufisiente tempu pa por guia e alumnonan bon. Pa guia i evaluá tin un
‘leermeester’ sertifiká.
- Alumnonan por traha riba nan nivel.
Inskripshon
Bo ke ta un ‘leerbedrijf’? Inskripshon por telefónikamente, via e-mail òf via página wèp di ROA CN.
Despues di bo inskripshon un konsehero di ROA CN ta pasa pa un kombersashon di rekonosementu.
E kombersashon aki ta sera bo konosí ku kriterionan di rekonosementu i kon bo por kumpli ku e
kondishonnan.
Despues di e kombersashon aki bo por disidí di bira un ‘leerbedrijf’ rekonosé.
E konsehero di ROA CN ta trese dilanti pa kua rekonosementu bo kompania por bini na remarke.
Despues di rekonosementu, ta tuma lugá evaluashon anual ku e konsehero.
Pa e alumno por logra su estudio mas mihó posibel mester tin kontakto regular ku e skol.

Erkend Leerbedrijf
Het vak leren? Dat doe je in een erkend leerbedrijf!
Kennis en vakmanschap overdragen op jonge mensen: 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 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 jonge mensen 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 een 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 gekwalificeerd 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
erkenningsgesprek. Na dit gesprek besluit u of u leerbedrijf wilt worden. De adviseur van
ROA CN geeft aan voor welke erkenning u in aanmerking kunt 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
Konseho di Enseñansa i Merkado Laboral di Hulanda Karibense ta sòru pa bon sinkronisashon entre
enseñansa profeshonal na Boneiru, Saba, St. Eustatius i komersio, industria i sektor privá riba e islanan.
ROA CN ta traha den estrecho koperashon ku empresanan, skolnan i Gobièrnu lokal i nashonal.
ROA CN ta sòru pa rekonosementu di ‘leerbedrijf’, ta duna tayer i entrenamentu na ‘leermeester’. Kantor
prinsipal di ROA CN ta establesé na Boneiru. Na Boneiru, Saba i St. Eustatius tin entrenadó i konsehero
presente.
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 Saba en Sint Eustatius zijn tevens trainers/adviseurs in dienst.

Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
Bonaire Kaya Korona #3
T: +599 717 5450
F: +599 717 5460
Sint Eustatius T: +599 318 4808
Saba T: +599 416 5356
E: info@roacn.com
W: www.roacn.com
S: roacnbonaire

