Tijdelijk Gratis
Opleidingen via de
NL Leert Door!

Via de subsidieregeling NL Leert Door kunnen uw werknemers een opleiding volgen uit ons assortiment. Dit is voor de medewerker gratis.
Over ‘NL Leert Door’
De corona crisis heeft wederom duidelijk gemaakt hoe essentieel het is voor organisaties om wendbaar en vaardig te zijn. Leren en
ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit!
Om dit te stimuleren heeft de Stichting Ontwikkelingsfonds levenmiddelenindustrie (SOL) samen met 10 gerenommeerde opleiders een
interessant opleidingsaanbod samengesteld voor organisaties in de AgroFood. De NL Leert Door maakt het mogelijk voor uw medewerkers om
deze cursussen en trainingen gratis te volgen! Zo geeft u uw personeel de gelegenheid om verder te groeien binnen hun vakgebied en
stimuleert u leren en ontwikkelen binnen uw organisatie.
Voor wie is ‘NL Leert Door’?

Veelgestelde vragen over de scholingstrajecten

De opleidingen zijn beschikbaar voor iedereen die zichzelf
verder wil ontwikkelen om zijn of haar positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel werkzoekenden, werkenden,
flexwerkers, zzp’ers als zelfstandig ondernemers vanaf 18 jaar
tot aan de pensioengerechtigde leeftijd komen in aanmerking.
Deelnemers hebben geen speciale vooropleiding nodig.

Hoe kies ik als werkgever het juiste scholingstraject voor mijn
werknemer?
Ga met uw werknemer in gesprek over diens situatie, zowel thuis
als op werk. Zo komt u er achter welk scholingstraject bij die
persoon past én aansluit bij jullie wensen.

Aanbod MBO Life Sciences
Voeding
•
Inleiding in de levensmiddelentechnologie
•
Werken in de levensmiddelenindustrie

Hoelang duurt een scholingstraject en wat is de werklast?
De lengte van een traject uit ons aanbod is 10 weken. Het
scholingstraject moet in ieder geval voor 31 december 2021
worden afgerond. De minimum werklast binnen ons gehele
opleidingsaanbod is 8 uur.

Procestechniek
•
Techniek voor voedingsoperators; basis
•
Techniek voor voedingsoperators; verdiepend

Krijgt mijn werknemer na het volgen van een scholingstraject,
een certificaat of diploma?
Elke opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkent MBO
certificaat.

Meer informatie
Wijnand Verschuur, w.verschuur@mbolifesciences.nl
T 06 51 14 66 87
www.mbolifesciences.nl/werken-leren-bbl/aanmelden-cursussen

Hoe regel ik de financiën?
De subsidie voor een scholingstraject wordt direct verstrekt aan
de opleider. U als werkgever heeft hier geen werk aan.
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