Pilot erkenning internationale leerbedrijven 2016‐2017

De portfoliowerkwijze is een pilot, samenwerking MBO raad en SBB. Doel is de
contacten van scholenveld te benutten en procedure erkenning te versnellen

Heeft u een direct contact met het nieuwe leerbedrijf?

Als er een direct contact is met het bedrijf kunt u kiezen voor de portfoliowerkwijze
maar ook altijd voor de reguliere werkwijze

Ja

Is het bedrijf door een partnerorganisatie erkend en
vermeldt SBB deze partnerorganisatie op de website?

Nee
Ja

Nee

Reguliere werkwijze voordracht SBB

Voor validatie erkende leerbedrijven door partnerorganisaties kunt u een verkorte
werkwijze volgen. Op de site komt de vermelding organisatie en url. Dit is nog in
opstartfase, eerste vermeldingen vanaf najaar 2016. SBB kan de erkende
leerbedrijven van een partnerorganisatie valideren voor een aantal voorwaarden van
het erkenningsreglement.

Pilot portfolio 2016‐2017

Validatie erkenning partnerorganisatie *

De pilot start in september 2016

Download de portfolio op www.s‐bb.nl

Download de verkorte portfolio op www.s‐bb.nl

Gedurende de pilot kan besloten worden de portfolio te wijzigen. Download altijd de
laatste versie (of vraag deze op bij centrale contactpersoon van uw school)

Log in op portal SBB

Geen inlog? Neem contact op met uw
adviseur

Aanmelden leerbedrijf

Klik op: buitenlands leerbedrijf

Contactgegevens

Vul de gegevens in van het bedrijf
(inclusief e‐mail contactpersoon)

Gegevens kwalificatie

Kies de gewenste kwalificaties

Optioneel: vermeld intermediair en PIC

SBB werkt samen met intermediaire organisaties (samenwerkingsovereenkomst)
PIC is voor uw administratie (Erasmus+)

Gegevens student

Vermeld de gegevens van de student

Onderteken de portfolio

U verklaart met uw handtekening dat de student veilig, goed begeleid en op het juiste
niveau zijn/haar stage kan uitvoeren voor de betreffende beroepsopleiding

Toelichting bedrijf

Vermeld noodzakelijke informatie
betreffende deze aanvraag

Centrale contactpersoon verzendt portfolio naar
ibpvportfolio@s‐bb.nl

Het inzenden van de portfolio verloopt via een centrale contactpersoon binnen uw
school, dit met oog op kwaliteit en voor monitoring pilot

Dien erkenningsaanvraag in

SBB ontvangt uw aanvraag

Check SBB op kwaliteit portfolio

Na ontvangst wordt portfolio centraal gecontroleerd op volledigheid. Bij ontbreken
essentiële gegevens terugval op reguliere aanvraag

SBB verzendt mail aan bedrijf

SBB verzendt mail aan het bedrijf ter
bevestiging aanvraag

Adviseur SBB analyseert portfolio en neemt contact op
met aanvrager

De SBB‐adviseur stemt in eerste lijn af met aanvrager school, vervolgens, indien
nodig, met potentieel leerbedrijf

Adviseur start werkwijze reguliere
aanvraag

Na reply mail door bedrijf start
erkenningsaanvraag

Na afronding portfolio verstuurt SBB valideringsmail
aan leerbedrijf

De valideringsmail omvat gegevens van de aanvraag, instemming met de
voorwaarden voor erkenning en opname gegevens in Stagemarkt.nl.

Adviseur voert erkenning door
(Stagemarkt.nl)

Na afronding wordt de erkenning
verleend, gegevens op Stagemarkt.nl

Adviseur SBB voert erkenning door (Stagemarkt.nl) en
informeert aanvrager

Na ontvangst van getekende valideringsmail worden erkenning verleend, gegevens op
Stagemarkt.nl geplaatst en aanvrager geïnformeerd

Na afloop IBPV‐periode evaluatie

Evaluatie van proces, kwaliteit,
leermogelijkheden

Na afloop IBPV‐periode evaluatie aanvrager school en
adviseur SBB

Evaluatie van proces, kwaliteit, leermogelijkheden tussen aanvrager school en
adviseur SBB

Vul alle gevraagde gegevens in (NL of ENG)

Maak de erkenning partnerorganisatie inzichtelijk
door link of screenshot

Aanwezigheid van de juiste werkzaamheden binnen de kwalificatie, beschikbaarheid
en deskundigheid van de begeleiding en veiligheid van het leerbedrijf
De link en/of screenshot is essentiële informatie. Er kan niet worden volstaan met
een algemene aanduiding

* SBB maakt onderscheid tussen partnerorganisaties (awarding bodies) en intermediairs.
Partnerorganisatie: organisaties met een min of meer vergelijkbare taak rondom praktijkleren als SBB.
Intermediairs: (commerciële) organisaties die bemiddelen en ondersteunen bij internationale stages en leerbanen.
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