
Ambachtsacademie
de opleidingsstructuur van AmbachtNederland

opleidingen tot vakbekwaam ondernemer

ontwikkeld door ervaren ambachtslieden

1,5 jaar voltijds in de leer bij een leermeester

in bedrijven verspreid over heel Nederland

selectie kandidaten naar behoefte branche



Ambachten zijn onmisbaar
 
Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar ambachten zitten in de
haarvaten van onze samenleving. Bedrijven die unieke, handgemaakte
producten en diensten leveren en de vraag van de klant centraal stellen.
Ze brengen een wijk tot leven. Ze houden tradities en cultuur in stand.
Ze dragen bij aan duurzaamheid. Ze zijn actief in de gezondheidszorg.
En ga zo maar door.
 
Er zijn veel verschillende ambachten en heel veel vakmensen die met
elkaar een belangrijke maatschappelijke en economische bijdrage
leveren. Van kledingreparateur tot glazenier, van parketteur tot
meubelstoffeerder. Allemaal kleinschalige branches met kleine
bedrijven, maar stuk voor stuk onmisbaar.
 

De Ambachtsacademie
 
Er zijn volop kansen voor gekwalificeerde mensen die in een ambacht
aan de slag willen. Klanten moeten soms te lang wachten tot er een
vakman beschikbaar is. Ondernemers sluiten de deuren omdat ze geen
opvolger hebben. Dat is eeuwig zonde, want uiteindelijk raken we zo
vakmanschap én werkgelegenheid kwijt. 
 
Om dit te voorkomen en het ambacht te versterken, heeft
AmbachtNederland de Ambachtsacademie opgericht. Dit is een
opleidingsstructuur die past bij het ambacht én bij volwassenen die als
ondernemer in een ambacht aan de slag willen.
 



Leerling-gezel-meester systeem
 
De beste manier om een ambacht te leren is door een opleiding volgens
het leerling-gezel-meester systeem. Ervaren vakmensen hebben
bepaald wat iemand moet kunnen en kennen om succesvol als
ondernemer in een ambacht aan de slag te gaan. Zij hebben met een
team van onderwijskundigen de opleiding voor hun vak ontwikkeld. 
 
Verspreid door heel Nederland leiden ondernemers leerlingen in hun
bedrijf op. Door mee te werken onder het toeziend oog van een
leermeester krijgen zij het vak in de vingers. 
 
Wil jij weten welke opleidingen wij aanbieden? Kijk dan op onze website.
 
 

Behoefte branche leidend
 
De Ambachtsacademie heeft als doel te zorgen voor instroom van meer
vakbekwame ondernemers. Als ondernemers in een branche de
noodzaak voor een nieuwe opleiding onderbouwen, kunnen we deze
met hen ontwikkelen.
 
Of kandidaten de opleiding kunnen volgen, is afhankelijk van de actuele
behoefte in de branche en regio. Daarnaast moet de kandidaat
beschikken over voldoende basis om in 1,5 jaar de opleiding af te
ronden. 
 
 

https://www.ambachtnederland.nl/opleidingen-binnen-de-ambachtsacademie


Meer weten?
 
Kandidaten
 
Wil jij meer weten over de mogelijkheid om via de Ambachtsacademie
een opleiding te volgen? Kijk dan op onze website naar het huidige
opleidingsaanbod en de voorwaarden voor deelname. 
 

Contact
 
We houden je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief. Hiervoor kun je
je aanmelden op onze website. Je kunt ons ook volgen via social media. 
 
 
 
 Signaalrood 3 
2718 SH Zoetermeer
079 - 737 00 15
info@ambachtnederland.nl
www.ambachtnederland.nl
www.ambachtsacademie.nl

Ondernemers
 
Wil jij jouw passie voor je ambacht overdragen? Net als vakgenoten
iemand opleiden in je bedrijf? Meld je dan op onze website aan als
leermeester. Wij leren je graag kennen.
 

https://www.ambachtnederland.nl/opleidingen-binnen-de-ambachtsacademie
https://www.ambachtnederland.nl/nieuwsbrief
https://www.ambachtnederland.nl/
https://www.ambachtnederland.nl/ambachtsacademie
https://www.ambachtnederland.nl/informatie-voor-leermeesters

