
ERKENNINGSREGELING
Deze regeling is van toepassing op bedrijven in Nederland en daarbuiten die opleiden voor kwalificaties in de
competentiegerichte kwalificatiestructuur voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire
dienstverlening

Deze erkenningsregeling is opgesteld door Kenwerk, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de sectoren
horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening op grond van art. 7.2.10 van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB) (Stb. 1995, 501) en art.10b4 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze regeling is van toepassing op bedrijven in Nederland en daarbuiten die door Kenwerk
zijn erkend of erkend willen worden als leerbedrijf. De erkenning wordt verleend voor het
uitvoeren van beroepspraktijkvorming die deel uitmaakt van een of meer kwalificaties
behorende tot de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor horeca, bakkerij, reizen,
recreatie en facilitaire dienstverlening.
De erkenning wordt door Kenwerk, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven
afgegeven. Door toetsing en erkenning van de leeromgeving van een leerbedrijf is het
mogelijk om voor een vmbo- en mbo deelnemer een veilige leeromgeving te borgen die
bijdraagt aan de ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar.
2. Deze erkenningsregeling is een minimumregeling. In aanvulling daarop kunnen voor de
sectoren aanvullende bepalingen gelden.

TITEL II ERKENNINGSCRITERIA
Artikel 2 Erkenning als leerbedrijf
1. Het erkennen van een leerbedrijf heeft tot doel het borgen van- en inzicht bieden in de
opleidingsmogelijkheden en kwaliteit van de leeromgeving voor de leerling.
2. Deelnemers kunnen uitsluitend worden opgeleid in de beroepspraktijk van een bedrijf dat
door het bestuur van Kenwerk is erkend als leerbedrijf.
Artikel 3 Criteria t.a.v. de bereidheid en geschiktheid van het leerbedrijf in Nederland
1. Een erkend leerbedrijf biedt een veilige leeromgeving waarbinnen de deelnemer in de
dagelijkse beroepsuitoefening zijn/haar competenties ontwikkelt voor de kwalificatie
waarvoor wordt opgeleid.
2. Het leerbedrijf zorgt ervoor dat er voldoende middelen, tijd en ruimte beschikbaar zijn voor
de beroepspraktijkvorming en verstrekt de deelnemer alle informatie die voor een succesvol
verloop van zijn leerproces nodig is..
3. Het leerbedrijf biedt de deelnemer de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te leren, waarbij
fouten mogen worden gemaakt.
4. De deelnemer oefent onder deskundige leiding in de dagelijkse bedrijfsvoering van het
leerbedrijf activiteiten uit die passen binnen de context van het beroep waarvoor wordt
opgeleid, zoals beschreven in het desbetreffende kwalificatiedossier .
5. Het leerbedrijf heeft een Leermeester, Mentor, Praktijkbegeleider (LMP) in dienst die:
a. aantoonbaar beschikt over competenties die ten minste gelijkwaardig zijn aan die
waarvoor de deelnemer wordt opgeleid. Dit ter beoordeling van Kenwerk.
b. minimaal 1 jaar ervaring heeft met de inhoud van de kwalificatie waarvoor de
deelnemer wordt opgeleid.
c. beschikt over de competenties die zijn opgenomen in het door Kenwerk vastgestelde
competentieprofiel voor de LMP, danwel actief werkt aan het behalen van het gewenste
competentieniveau.
6. De deelnemer wordt begeleid in de nabijheid van de deskundige zodat de deelnemer
zijn/haar competenties kan ontwikkelen.
7. De onderwijsinstelling en het leerbedrijf werken samen ten behoeve van de aansturing van
de deelnemer, de monitoring van zijn/haar leerproces en de beoordeling van de deelnemer.
Het leerbedrijf maakt gebruik van instrumentarium dat door de onderwijsinstelling in
overleg met het bedrijfsleven wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit instrumentarium kan
het leerbedrijf worden ondersteund door Kenwerk.
8. Het leerbedrijf stelt in overleg met de onderwijsinstelling vast welke kerntaken en/of
werkprocessen door de deelnemer worden uitgevoerd.
9. Het leerbedrijf en de onderwijsinstelling informeren elkaar regelmatig over de voortgang in
competentieontwikkeling van de deelnemer.
10. Het leerbedrijf geeft Kenwerk desgevraagd informatie over de planning en uitvoering van de
beroepspraktijkvorming.
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11. Het leerbedrijf gaat akkoord met opname van gegevens van het leerbedrijf en de lmp in het
register van door Kenwerk erkende leerbedrijven en verwante registers.
Artikel 3a Criteria t.a.v. de bereidheid en geschiktheid van het leerbedrijf buiten Nederland
1. Artikel 3 lid 1 t/m 4 alsmede lid 7 t/m 11 zijn van overeenkomstige toepassing op
leerbedrijven buiten Nederland
2. In aanvulling op lid 1 van dit artikel beschikt een leerbedrijf buiten Nederland over een of
meerdere begeleiders die voldoende werkervaring en pedagogische kennis hebben om de
deelnemer adequaat te kunnen opleiden en begeleiden.
Artikel 4 Kwaliteitsbewaking en –ontwikkeling in het leerbedrijf
1. Op grond van de in artikel 7, lid 1 en 2 genoemde analyse en scan geeft Kenwerk het
leerbedrijf advies over kwaliteitsontwikkeling van de leeromgeving.
2. Van het leerbedrijf wordt verwacht dat aanbevelingen met betrekking tot
kwaliteitsverbetering van de leeromgeving in acht worden genomen.
3. Het leerbedrijf geeft Kenwerk gelegenheid periodiek te beoordelen of de leeromgeving nog
steeds voldoet aan de in artikel 3 genoemde criteria.



4. Op advies van de paritaire commissie kan Kenwerk de eisen aan leerbedrijven en LMP’s
aanpassen. Kenwerk verwacht van het leerbedrijf dat het aanbevelingen om te voldoen aan
de bijgestelde eisen zal opvolgen.
Artikel 5 Verplichtingen van Kenwerk
1. Kenwerk draagt, gelet op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk zorg voor de
beschikbaarheid van leerbedrijven met een toereikend aantal leerplaatsen met voldoende
spreiding die de beroepspraktijkvorming kunnen verzorgen.
2. Kenwerk stelt een openbaar register van erkende leerbedrijven op en houdt dit bij.
3. Kenwerk zorgt ervoor dat deelnemers en onderwijsinstellingen in het register kunnen zien
welke opleidingsmogelijkheden het leerbedrijf biedt.
4. Kenwerk ondersteunt leerbedrijven bij het op peil houden van de kwaliteit, verdere
ontwikkeling van de leeromgeving, de voorbereiding op eventuele nieuwe ontwikkelingen en
bij de uitvoering van de beroepspraktijkvorming.
5. Kenwerk bevordert waar mogelijk het overleg tussen onderwijsinstellingen en leerbedrijven.
6. Bij beëindiging of intrekking van de erkenning van een leerbedrijf, zoals genoemd in artikel
9, spant Kenwerk zich ervoor in, in overleg met de onderwijsinstelling de betrokken
deelnemer(s) een kwalitatief gelijkwaardige leerplaats te bieden.

TITEL III Erkenningprocedure
Artikel 6 Aanvraag van de erkenning
1. Kenwerk verstrekt op verzoek van een bedrijf alle informatie die betrekking heeft op de
erkenning als leerbedrijf en de middelen om een erkenning aan te vragen.
2. Het initiatief tot het verzoek tot erkennen van een bedrijf kan komen van een bedrijf zelf,
of, met toestemming van het bedrijf, van een kenniscentrum, een onderwijsinstelling en/of
een deelnemer.
Artikel 7 Beoordeling en verlenen van erkenning
1. Kenwerk maakt een analyse van het bedrijf dat erkend wil worden zodat uit de
leeromgeving blijkt welke relevante kerntaken en/of werkprocessen voor een of meer
kwalificaties in de bedrijfsvoering voorkomen.
2. Op grond van deze analyse wordt bepaald voor welke kwalificaties een leerbedrijf kan
opleiden. Kenwerk maakt tevens een scan van het leerbedrijf om zich een oordeel te
vormen over de leeromgeving.
3. De erkenning ‘leerbedrijf’ wordt gegeven indien het bedrijf aan de gestelde
erkenningscriteria voldoet.
4 Indien een leerbedrijf in Nederland nog niet geheel aan het erkenningcriterium zoals
genoemd in art. 3, lid 5 voldoet, maar bereid en in staat is dat binnen één jaar wel te doen,
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kan een erkenning als leerbedrijf worden gegeven voor de duur van maximaal één jaar.
5. Het bestuur van Kenwerk kan met opgaaf van redenen besluiten de erkenning niet te
verlenen.
6. Het verlenen van de erkenning vindt uiterlijk twee weken na beoordeling plaats en wordt
door Kenwerk aan het bedrijf bevestigd.
Artikel 8 Herbeoordeling van de erkenning
1. Elke vier jaar, en vaker indien hiertoe aanleiding bestaat, vindt herbeoordeling van de
erkenning plaats aan de hand van de gestelde erkenningscriteria, genoemd in artikel 3. De
uitslag van de herbeoordeling wordt door Kenwerk aan het leerbedrijf medegedeeld.
2. Een leerbedrijf waarop artikel 7, lid 4 van toepassing is wordt binnen een jaar
herbeoordeeld. Bij volledig voldoen aan de erkenningscriteria wordt het reguliere ritme van
herbeoordeling gevolgd, conform artikel 8, lid 1.
Artikel 9 Intrekking c.q. beëindiging van de erkenning
1. De erkenning van een leerbedrijf wordt in de volgende situaties beëindigd:
- op verzoek van het bedrijf;
- bij faillissement, opheffing of beëindiging van de exploitatie van het bedrijf.
2.
De erkenning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als Kenwerk van mening is dat
het bedrijf niet (meer) kan of wil voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
gestelde erkenningscriteria van deze regeling.
3. De erkenning kan worden ingetrokken als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van
Kenwerk in redelijkheid niet kan worden verlangd de erkenning in stand te houden. Van
dergelijke omstandigheden is sprake in het geval van bijvoorbeeld seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, fysiek of psychisch geweld door de ondernemer of een medewerker
van het leerbedrijf jegens een deelnemer, dan wel in het geval van fraude door de
ondernemer.
De erkenning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken in het geval het leerbedrijf in
strijd handelt met voor de bedrijfsvoering relevante wettelijke regelingen.
4. Bij beëindiging of intrekking van de erkenning vervallen de vigerende leerwerkovereenkomsten
c.q. praktijkovereenkomsten met het betrokken leerbedrijf.
5. Het bedrijf wordt door Kenwerk op de hoogte gesteld van gehele of gedeeltelijke intrekking
van de erkenning, onder opgaaf van redenen.
Artikel 10 Bezwaar en beroep
Tegen een besluit van Kenwerk voor het niet verlenen, verlengen en/of intrekken van de
erkenning staat bezwaar en beroep open conform de procedure bezwaar en beroep.
Artikel 11 Uiting erkend leerbedrijf
1. Een door Kenwerk erkend leerbedrijf heeft het recht de erkenning uit te dragen door middel
van een door Kenwerk op aanvraag verstrekte uiting erkend leerbedrijf.
2. Dit recht vervalt bij beëindiging of intrekking van de erkenning.
3. De uiting erkend leerbedrijf blijft eigendom van Kenwerk.

TITEL IV SLOTBEPALINGEN



Artikel 12 Hardheidsclausule
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van Kenwerk, met
inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid.
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Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze regeling is vastgesteld op 13 april 2011 en treedt in werking op 1 augustus 2011.
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Bijlage bij het erkenningreglement
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Beroepspraktijkvorming
(BPV):
Competentieontwikkeling van de deelnemer door het aansturen,
onderrichten, begeleiden en beoordelen van een deelnemer in de
dagelijkse beroepspraktijk van het leerbedrijf binnen de context van
een beroepsopleiding van de kwalificatiestructuur.
Bestuur: Het bestuur van Kenwerk, het kenniscentrum beroepsonderwijs
bedrijfsleven voor horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire
dienstverlening.
Competentie: Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze
in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en
resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld van
karakter en relateren aan onderliggende vaardigheden, kennis,
houding en gedrag. Competenties krijgen pas betekenis in een context.
Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar
in gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij
uitoefenen van het beroep.
Deelnemer: Degene die een beroepsopleiding volgt in het mbo, het vmbo of het
vbo.
Deskundige: Degene die onder verantwoordelijkheid van de LMP de deelnemer bij
de werkzaamheden inhoudelijk begeleidt en de veiligheid bewaakt.
Kwalificatie: De inhoud van een diploma, zoals beschreven in het kwalificatiedossier
als uitstroom of de inhoud van het examenprogramma van het
vbo/vmbo horeca, bakkerij of CT-breed.
Kwalificatiestructuur: Een geordend en samenhangend geheel van op kerntaken,
werkprocessen en competenties gebaseerde kwalificaties die voor het
secundair beroepsonderwijs worden onderscheiden. Kwalificaties
worden per bedrijfstak of groep van bedrijfstakken geordend.
Deze regeling richt zich op de kwalificaties voor de bedrijfstakken
horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening.
Leerbedrijf: Een bedrijf of een deel daarvan dat door het bestuur van Kenwerk is
erkend als leerbedrijf.
Leermeester/ Mentor/
Praktijkbegeleider (LMP):
Degene die binnen het leerbedrijf in operationele zin verantwoordelijk
is voor de opleiding van de deelnemer in het leerbedrijf en beschikt
over die competenties, opgenomen in het competentieprofiel voor de
LMP zoals vastgesteld door Kenwerk.
Leeromgeving: De context waarin de leerling zijn/haar competenties ontwikkelt binnen
de dagelijkse beroepsuitoefening in een daartoe erkend leerbedrijf.
Leer-werkovereenkomst: De overeenkomst, zoals bedoeld in art. 10b3 WVO gesloten tussen
leerbedrijf, leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger en
onderwijsinstelling, waarin het buitenschoolse praktijkgedeelte in het
vmbo wordt geregeld en medeondertekend door Kenwerk.
Kenwerk: Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor horeca, bakkerij,
reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening.
MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs
Ondernemer: De persoon die een bedrijf exploiteert, dan wel beheert.
Onderwijsinstelling: De instelling als bedoeld in art. 1.3.1. en 1.4.1 van de WEB, ook wel
aangeduid als Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Particulier
Onderwijs en de instelling als bedoeld in art. 10b van de WVO, ook wel
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genoemd vbo of vmbo.
Paritaire commissie Een commissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van
werkgevers- werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Deze
commissie heeft de taak het bestuur van Kenwerk te adviseren over
het ontwikkelen en actualiseren van de landelijke kwalificatiestructuur
op grond van gesignaleerde behoeftes, problemen en/of
ontwikkelingen; alsmede het uitbrengen van adviezen over aspecten
van kwantiteit en kwaliteit van beroepspraktijkvormingsplaatsen en het
aanbod van deelnemers en afstemmen met andere relevante paritaire
commissies.
Praktijkovereenkomst: De overeenkomst, zoals bedoeld in art. 7.2.8. WEB, gesloten tussen
leerbedrijf, deelnemer en onderwijsinstelling, waarin de
beroepspraktijkvorming wordt geregeld en medeondertekend door of
namens Kenwerk; ook wel aangeduid als
beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo).
VBO: Voorbereidend Beroepsonderwijs
VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs



WEB: De Wet Educatie en Beroepsonderwijs die geldt als kader voor het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
WVO: De Wet op het Voortgezet Onderwijs die geldt als kader voor het vbo
en het vmbo


