Contract
Onderwijs

Wat is Contract Onderwijs?
IW Contract Onderwijs is de bij- en nascholingsorganisatie voor de
technische Installatiebranche. Het begrip een ‘leven lang leren’ raakt steeds
meer ingeburgerd en is in ons vakgebied een absolute must. Met de steeds
veranderende technologieën blijft het noodzakelijk om uw huidige personeel
continu bij te scholen.
Cursussen
Onze cursussen zijn onderverdeeld in de categorieën Installatietechniek, Elektrotechniek,
Koudetechniek, Arbo / veiligheid / regelgeving en Duurzame techniek. Voor het actuele en
uitgebreide aanbod verwijzen wij u naar onze website www.iwnederland.nl. Met onze goed
uitgeruste opleidingscentra en uitstekende instructeurs zijn wij in staat om hier de
juiste invulling aan te geven.
Locaties
De opleidingscentra van IW beschikken alle over een goed ingerichte
praktijkwerkplaats. Daarnaast zijn deze voorzien van alle overige benodigde
faciliteiten zoals theorieruimten, kantine, voldoende parkeergelegenheid
en WIFI. Door onze landelijke dekking en ons volcontinue opleidingsbedrijf
bieden wij u de mogelijkheid een cursus te volgen waar en wanneer u dat uitkomt.
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Het kennisniveau van uw personeel optimaal
Aanvullende Praktijk Training en
Aanvullende Praktijk Begeleiding
Heeft u zelf een leerling in dienst? IW Contract Onderwijs kan u hierin ondersteunen en ontzorgen.
De Aanvullende Praktijk Training (APT) heeft als doel uw medewerkers de basisvaardigheden van
de installatie-, elektro of distributietechniek door een training het vak sneller te laten beheersen.
Het praktisch scholen moet leiden tot een betere inzetbaarheid voor uw bedrijf.
Middels de Aanvullende Praktijk Begeleiding (APB) kunnen wij uw leerling begeleiden in het gehele
opleidingstraject. Dit doen wij o.a. door het bezoeken van de werkplek, contacten met het ROC en
diverse studie voortgangsgesprekken met uw leerling. Ook het nakijken van- en ondersteunen bij
het maken van verslagen behoort hierbij.

Het gaat om uw specifieke eisen en wensen

Subsidie

Heeft u specifieke opleidingswensen of wilt u uw personeel
om- of bijscholen? In overleg stellen wij een maatwerk cursus
samen die perfect past bij uw organisatie. Dit kunnen we
indien gewenst doen door middel van een Persoonlijk
Opleidingsplan (POP) of organisatorisch breed middels
een Bedrijfsopleidingsplan (BOP).

Belangrijk om te weten is dat wij u kunnen adviseren over de (OTIB)
subsidiemogelijkheden. Na afloop van een cursus wordt de originele
presentielijst en het certificaat / diploma naar u gestuurd.
Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen
voor een subsidie in het kader van de Ontwikkelings Stimulerings Regeling
(OSR) van OTIB. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie
oplopen tot het volledige cursusbedrag.
Nadere informatie op www.otib.nl/subsidie/osr_regeling/.

Daar ons aanbod modulair is opgebouwd, zijn er vele combinaties mogelijk
en kunnen we deze aanvullen met uw specifieke wensen. Hierdoor kan
IW Contract Onderwijs voor elke medewerker of zij-instromer een geschikte
cursus samenstellen.

Wilt u meer informatie?

www.iwnederland.nl
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