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Inleiding 

Sinds 2015 wordt de verkiezing ‘Leerbedrijf Recreatie’ georganiseerd door KIKK 

recreatie. Met de verkiezing Leerbedrijf Recreatie kunnen ambitieuze leerbedrijven uit het 

hele land hun talent tonen. Hiermee laten ze zien dat ze een voorbeeld zijn van goede 

praktijkbegeleiding in de branche én zetten ze hun bedrijf in de spotlights bij 

(toekomstige) medewerkers en leerlingen, maar ook bij collega’s en klanten. De 

verkiezing Leerbedrijf Recreatie is een gezamenlijk initiatief van sociale partners uit de 

sectoren recreatie en zwembaden. De verkiezing is in het leven geroepen om het leren in 

de praktijk te stimuleren en de waarde die leerbedrijven voor de sector hebben onder de 

aandacht te brengen. 

 

Een deskundige vakjury selecteert uit alle inzendingen de drie beste leerbedrijven. Dat 

gebeurt in een aantal stappen. Er vindt een eerste selectie plaats op basis van het 

ingediende aanmeldformulier, daarbij wordt onder andere beoordeeld of aan alle 

voorwaarden is voldaan. Vervolgens wordt aan de geselecteerde leerbedrijven een 

uitgebreide vragenlijst voorgelegd, waarin zowel de ondernemer als de leerling worden 

bevraagd. Op basis daarvan worden drie leerbedrijven genomineerd. Deze genomineerde 

leerbedrijven worden bezocht door de vakjury om op locatie van de ondernemer, 

medewerkers en leerlingen te horen wat hun bedrijf tot een mogelijke winnaar maakt.  

 

De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, 

het middelbaar beroepsonderwijs, SBB, KIKK recreatie en de winnende leerbedrijven uit 

2016 en 2017. De bekendmaking en prijsuitreiking vinden plaats in het voorjaar van 

2018. 

 

Spelregels 

Vanaf 1 juli 2017 kan een erkend leerbedrijf in de sector worden voorgedragen voor de 

titel ‘Leerbedrijf Recreatie 2018’. De aanmelding kan gebeuren door de ondernemer,  de 

medewerkers, de leerlingen of de onderwijsinstelling. Het leerbedrijf die in 2017 de titel 

heeft gewonnen, is uitgesloten van deelname. Aanmelden kan tot en met 15 oktober 

2017, uitsluitend door gebruik te maken van het aanmeldformulier dat te vinden is op de 

website www.kikk-recreatie.nl. 
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Toelatingseisen en beoordelingscriteria 

De vakjury beoordeelt de voorgedragen leerbedrijven aan de hand van een onderstaande 

toelatingseisen en beoordelingscriteria: 

 

Toelatingseisen 

1. Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van de Fonds-cao Recreatie. 

2. Het bedrijf is een erkend leerbedrijf en is gevestigd in Nederland. Buitenlandse 

vestigingen zijn uitgesloten van deelname. 

3. Het bedrijf die in het afgelopen jaar de verkiezing Leerbedrijf Recreatie heeft 

gewonnen, is uitgesloten van deelname. 

 

Beoordelingscriteria: 

1. Het bedrijf heeft een sterke, heldere visie op het opleiden van leerlingen in het eigen 

bedrijf. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in stimulerend personeelsbeleid en de 

begeleiding van de leerling door een praktijkbegeleider. 

2. Het bedrijf biedt een opleidingsklimaat voor leerlingen, waarin zij de 

verantwoordelijkheden krijgen die ze kunnen dragen. Het bedrijf geeft leerlingen 

ruimte om te leren (fouten maken mag!) en stimuleert hen grenzen te verleggen. Het 

moedigt medewerkers aan cursussen en trainingen te volgen om kennis en 

vaardigheden up-to-date te houden. 

3. Het bedrijf heeft goede contacten met de school en is betrokken bij de opleiding. Het 

bezoekt bijvoorbeeld themabijeenkomsten voor praktijkbegeleiders, verzorgt 

gastlessen op school en/of ontvangt leerlingen met bedrijfsbezoeken. Ook kan het 

bedrijf betrokkenheid tonen door actief te zijn bij vakwedstrijden of examens. 

4. Het bedrijf neemt deel aan brancheactiviteiten, zowel regionaal als landelijk. 

5. Het bedrijf is in staat om gedurende een jaar het boegbeeld te zijn voor leerbedrijven 

in de sector. 

 

De genomineerde bedrijven 

Bij het bezoek van de vakjury aan de drie genomineerde bedrijven wordt gekeken hoe 

zaken rond opleiden in de praktijk georganiseerd zijn. Er wordt gesproken met leerlingen, 

medewerkers en de ondernemer. Daarbij wordt onder andere gelet op: 

 

• de visie op opleiden; 

• het motiveren en stimuleren van stagiairs; 

• de begeleiding door de praktijkopleider; 

• de wijze waarop de contacten met de school of roc verlopen; 

• hoe innovatief het bedrijf is; 

• welke bijdrage geleverd wordt aan de sector; 

• hoe onderscheidend het bedrijf is. 

 

http://kikk-recreatie.nl/wp-content/uploads/2016/04/Fonds-cao-2013-2018.pdf

