Voordelige kansen….
Valebo! en Stichting MHBO Nederland werken samen om financieel voordeel voor bedrijven die geregeld hun
medewerkers (laten) opleiden, te behalen.
Valebo! verzorgt bedrijfstrainingen en Stichting MHBO vertaalt deze naar landelijk erkende opleidingen met financiële
ondersteuning door de overheid.
Alle betrokkenen en geïnteresseerden kunnen middels dit white paper zelf laten bepalen of de aanpak van St. MHBO
een bijdrage kan leveren aan goede dienstverlening en commercieel succes.
St. MHBO werkt namelijk samen met:
 opleidingsinstituten op MBO en HBO niveau:
ROC Nijmegen, Vak & Werk School, Stichting Hoger Onderwijs NOVI, Doceo, SDO (Stichting Deeltijd
Opleidingen).
 Kenniscentra Beroepsopleiding Bedrijfsleven:
o.a. Ecabo, KC Handel, Kentec, Calibris.
 Voor elke branche in heel Nederland:
Bijv. Gezondheidszorg en Welzijn, GGZ, Philips, BAM/NBM, Volker Stevin, Structon, HTM, GVB, RET, DHL,
ODS, Heineken, Gemeente Rotterdam, Sociale Werkvoorzieningen
De werkwijze om te komen tot financieel voordeel is eenvoudig en effectief.
De onderwijskundigen van MHBO “vertalen” de bedrijfstrainingen/opleidingen van onze klanten naar door het
ministerie van onderwijs erkende (deel) certificaten, diploma’s of getuigschriften op MBO en HBO niveau. (niveau 1
tot niveau 5+), resulterend in opleidingen van minimaal 1 jaar (80 contacturen) of meerdere jaren voor de werkende
cursist. De zogenaamde leer/werkroute, met gebruik van eigen trainers of opleidingspartner van de opdrachtgever.
Het betreft dus opleidingen met een CREBO nummer (MBO) dan wel een CROHO nummer (HBO).
Omdat het om wettelijk erkende opleidingen gaat betekent dit dat de opdrachtgever bijna altijd de wet vermindering
afdracht (WVA) kan toepassen, € 2.706,‐ per fulltime (36 uur/week) cursist. Dit is mogelijk omdat St. MHBO de
randvoorwaarden creëert en het hele proces begeleidt, ook administratief.
Wanneer is het interessant voor u.
 Als er sprake is van een (bestaande) opleiding die bestaat uit ongeveer 80 contacturen op jaarbasis.
 Als de toegevoegde waarde van het verrijken van de opleiding naar een formeel erkend certificaat of diploma
onderkend wordt.
 Als uw opdrachtgever, net zoals anderen, gebruik wil maken van de fiscale overheidsbijdrage van € 2.706,‐
per cursist
Als dat zo is nodigen Valebo! en Stichting MHBO u samen uit een gesprek aan te gaan, oriënterend, inzichtgevend en
vrijblijvend.
Wellicht biedt dit kansen bij veranderingsprocessen waar opleiding een wezenlijke impuls geeft aan communicatie,
managementvaardigheden, cultuurverandering of bijvoorbeeld Management Development.
Werkwijze St. MHBO Nederland in het kort:
 Samenwerking met kenniscentra en opleidingsinstellingen (MBO/HBO).
 Wij adviseren bedrijven uit alle branches, in heel Nederland.
 Uw (bestaande) trainingen dan wel opleidingsbehoefte vertalen wij naar bedrijfsgerichte (beroeps)
opleidingen met erkende diploma’s.
 Wij bieden u de voorwaarden voor een mogelijke toepassing van de Wet Vermindering Afdracht (€2.706,‐ per
fulltime cursist per 12 maanden)
 U bepaalt wie de opleiding geeft. Uw trainers of Valebo!, OF
 Wij organiseren de volledige opleiding voor u, als u dat wilt. (zie voorbeelden hieronder).
 U bepaalt de startdatum en de locatie van de opleiding.




Wij schrijven uw medewerkers/cursisten in en archiveren de gegevens.
Ons adviesgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Opleidingen op MBO niveau (MBO deelcertificaat of diploma, 1 of meerdere jaren)
 Klantvriendelijkheid‐Verkoopvaardigheden‐Communicatie‐Samenwerking‐Managementvaardigheden‐
Vaktechniek (VAPRO)‐Zorgopleidingen‐Computeropleiding‐Beroepsopleidingen
Opleidingen op HBO niveau (HBO deelcertificaat of Bachelor getuigschrift, 1 of meerdere jaren)
 Bedrijfskunde met bijv. afstudeerrichtingen op het gebied van:
 Retail, Logistiek, Zorg en welzijn, Veiligheid, MD
 OF uw bedrijfsspecifieke afstudeer(minor‐)richting
Voorbeelden van opleidingen:
PC‐Praktijk met gratis laptop
 Alleen computeropleiding of in combinatie met een ander onderwerp
 Gratis Laptop
 Overdag of ’s avonds
 Kosten € 2.706,‐ per medewerker
 Mogelijk toepassing van WVA (€ 2.706,‐ per fulltime medewerker per jaar)
Als u denkt dat u kansen ziet voor uw onderneming dan gaan wij vrijblijvend en met plezier een gesprek met u aan.
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