
1 Werving, selectie en plaatsing van een leerling in uw bedrijf. 

2 Theoretisch en praktisch testen op geschiktheid, motivatie en niveau, opstellen en uitvoeren van 

een introductieplan, zoeken van een match met uw bedrijf.

3 Mocht de match tussen uw bedrijf en de leerling niet aansluiten, dan kan er gewisseld worden. 

U kunt ook zelf uw leerling kiezen en door ons laten testen.

4 U hoeft niet zelf een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding af te sluiten met een 

leerling. Dat doet IW.

5 IW betaalt het salaris, lesgeld ROC, lesmateriaal, examens en VCA van de leerling. Daarnaast 

draagt  IW de risico’s op ziekte, arbeidsongeschiktheid en verletkosten. 

6 U betaalt enkel de daadwerkelijk gewerkte uren binnen uw bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt 

de leerling wel salaris, maar deze dagen worden niet aan uw bedrijf doorberekend.

7 IW ondersteunt en begeleidt haar leerlingen. Mocht het niet goed gaan op school of in uw 

bedrijf, dan voert IW de gesprekken met de leerling.

8 Als de leerling alle vakdiploma’s heeft behaald kunt u de leerling zelf in dienst nemen, zonder 

 overnamekosten.

9 Praktijkscholing voor de leerling in de opleidingswerkplaats van IW.

10 Breed aanbod van cursussen voor uw personeel.
Omdat

opleiden
werkt!

Wat verzorgt IW voor u?
10 redenen om met IW samen te werken!
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IW is een landelijk opererende organisatie zonder winstoogmerk die 
technisch talent opleidt voor de installatie- en elektrotechniek. Met 3000 
leerlingen en 2000 aangesloten bedrijven zijn wij de grootste opleider voor 
de installatiebranche. Daarnaast bieden wij opleidingen en cursussen voor 
technici die zich willen specialiseren en voor zij-instromers. Met ruim 42 
opleidingscentra door heel Nederland is er altijd een IW bij u in de buurt.
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