Opleiden bij Hovécon BV.
Een BBL opleiding: staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL opleiding betekent een
combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf. In dit geval
Hovécon BV.
Een BBL leerling valt onder de CAO Klein Metaal en wordt bij Hovécon minimaal het bedrag wat in de
CAO vermeld wordt beloond. Soms is een toeslag op dit minimum bedrag welke in de CAO is
vastgesteld mogelijk. Ieder volgend leerjaar gaat dit CAO loon omhoog.
Doorgaans gaat een BBL leerling 1 dag in de week naar school. Nadat de schooltijd, ca. 15.00 u, is
afgelopen wordt de opleiding op die scholingsdag voortgezet middels de z.g. scholingspool.
Bij het MSO ( Metaal Scheepsbouw Opleiding Groningen) wordt de lesdag dan verder voortgezet .
Meestal betreft dit lascursussen.
Praktijkvorming en aanvullende opleidingen:
De andere 4 dagen in de week vindt Praktijkvorming plaats bij het bedrijf ( Hovécon ). Dit onder
begeleiding van daarvoor opgeleide praktijkbegeleiders. Tijdens de praktijkvorming bij Hovécon BV
wordt na beoordeling en overleg aanvullende opleidingen binnen het bedrijf aangeboden . b.v.
Zetbank operator en /of Laser operator. Daarnaast Veiligheidsopleidingen zoals die vereist zijn voor
het werken met een Heftruck, Bovenkraan en Hoogwerker. Uiteraard is een VCA certificaat een
minimale vereiste. Ook een geldige BHV opleiding dient iedere medewerker bij Hovécon BV te
bezitten.
Activiteiten verslag:
Een belangrijk onderdeel van de praktijkvorming is het wekelijks maken van een activiteiten verslag.
Dit houdt in dat van een praktijkopdracht / werkstuk of andere bedrijfsactiviteit een (evaluatie)
verslag wordt gemaakt. Het maken van foto’s van cruciale zaken van die activiteit is een pre en
verhoogt het leereffect.
Het aldus gemaakte verslag dient wordt door de Praktijkbegeleider beoordeeld en mogelijk van
opmerkingen terug gestuurd na de leerling ( port folio) met een kopie naar de stafmedewerker.
Ultieme doel van opleiden bij Hovécon BV :
Opleiden van leerlingen heeft ten doel het dat ze na hun BBL opleiding een vaste aanstelling krijgen
bij Hovécon BV. Uiteraard kunnen er tijdens de werk /leer periode ontwikkelingen voordoen , zodat
men het liefst wederzijds , tot de conclusie komt om van dit oorspronkelijke doel af te wijken. Dit kan
betekenen dat de leerling direct stopt met de opleiding of op een ander tijdstip. Bij voorbeeld na
afronding van de opleiding.

Selectie voor deelname aan een BLL traject bij Hovécon BV
Voor de aanname van leerlingen, om een beroepsopleiding bij Hovécon BV te volgen, wordt
zorgvuldig gekeken of de leerling past in de cultuur welke bij Hovécon heerst. Orde en netheid,
discipline en veilig werken horen bij de kernwaarden van Hovécon BV.
M.a.w. we willen zo goed mogelijk weten wie wij de opleiding aanbieden. We moeten er beiden een
goed gevoel bij hebben.
Indien een leerling zich als kandidaat aanmeld, vindt er eerst een gesprek plaats. Hierbij wordt de CV
besproken en gevraagd waarom de kandidaat zijn leertraject bij Hovécon BV wil volgen.
Bij voorkeur loopt de kandidaat leerling eerst een aantal weken mee. Bijvoorbeeld tijdens een
schoolvakantie. Een goede proeftijd voor beide partijen
Opleiden na behalen diploma.
Na het succesvol afronden van de BBL studie kan desgewenst en in overleg een vervolg opleiding als
BBL -er plaatsvinden. Bijvoorbeeld van BBL niveau 2 naar niveau 3 ( 3 is minimum niveau bij Hovécon
BV) Ook is het mogelijk BBL niveau 4 te volgen, al dan niet in dezelfde richting.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om andere opleidingen te volgen b.v. lasopleidingen, maar ook
communicatietrainingen etc. Ook worden er met regelmaat groepstrainingen aangeboden.
Stagiaire:
Aan een leerling die de verplichte stage periode bij Hovecon BV wil doen, worden minder zware
aanvangs eisen gehanteerd. Immers het betreft een korte periode. Na die stage periode is het de
bedoeling dat de leerling bij een ander bedrijf weer een(stage) periode zal vervullen. Uiteraard wordt
de stagiaire door de praktijk opleider begeleidt. Met regelmaat komt het voor dat de stagiaire tijdens
de stageperiode bij Hovécon BV een voorstel van de bedrijfsleiding krijgt aangeboden om het
vervolg van de opleiding of een vervolg opleiding als BBL-er bij Hovécon BV te volgen.

Verschil tussen Stagiaire en BBL.
Stagiaire : Je blijft student en hebt rechten en plichten die daarbij horen. ( School gebonden)
BBL : Je bent in dienst van het bedrijf en de rechten en plichten die aan het bedrijf gebonden zijn .
Ook heb je een overeenkomst met de school.
Nb: Zie voor de verschillen tussen BOL en BBL de informatie op de diverse Internetsites.
Voor informatie van Hovécon BV wordt verwezen naar de website www. Hovecon Sterk in metaal.
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