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Praktijkleren
voor werkgevers

Nieuwe kansen en  
nieuwe medewerkers!
Ook onze arbeidsmarkt kent veel vacatures! Sommige bedrijven hebben dringend 

nieuwe medewerkers nodig om het werk op alle niveaus uit te voeren. Hier kan 

praktijkleren een prima rol vervullen. Als bedrijf geef je een gemotiveerde mede-

werker een baan en daarbij een praktijkverklaring als onderdeel van de landelijk 

erkende mbo-verklaring.



De kandidaten zijn:

  Werkzoekenden

  Werknemers

   Mensen zonder  
startkwalificatie

Wie kan  
praktijkleren?

Werk in Zicht voor werkgevers
Voor de hele arbeidsmarktregio

Leerwerkloket voor kandidaten

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociale 

werkbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Samen werken we aan een 

arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Op www.werkinzicht.nl/praktijkleren 

staat informatie over praktijkleren voor werkgevers. Ook wordt er per regio en 

gemeente een contactpersoon vermeld voor meer informatie en uitleg over hoe 

jouw bedrijf kan deelnemen aan praktijkleren.

Praktijkleren voeren we als dienstverlening in de arbeidsmarktregio Groningen  

en Noord-Drenthe uit. Bij de implementatie bouwen we voort op de ervaringen 

die inmiddels zijn opgedaan.

Het Leerwerkloket Groningen is de toegang voor kandidaten die werkzoekend  

zijn of werken. Op de website groningen.lerenenwerken.nl wordt antwoord 

gegeven op vragen op het gebied van leren en werken.

De partners van Werk in Zicht hebben ervaring met praktijkleren door de  

Boris erkenning van de gemeente Groningen en de methodische aanpak voor 

werk gericht op de sociale werkbedrijven Afeer en Wedeka in Oost-Groningen.

Begeleiding van een coach
Praktijkleren is ideaal voor mensen die (nog) geen mbo-diploma (BBL of BOL)  

op niveau 2 hebben behaald en graag met hun handen werken. Met name jongeren 

en speciale doelgroepen, zoals statushouders, hebben afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bij praktijkleren is er altijd begeleiding van een coach. Er wordt gekeken welke 

interesses de kandidaat heeft, zodat hier passende opdrachten en werkgevers 

bij gevonden kunnen worden. Met het uitvoeren van praktijkopdrachten kan de 

kandidaat laten zien wat hij/zij kan en hier waardering voor krijgen.

Makkelijker een baan vinden
Na het afronden van opdrachten ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring  

op mbo-niveau 1 of 2. De praktijkverklaring wordt toegevoegd aan de landelijk 

erkende mbo-verklaring. Werkzoekenden vergroten hun kansen op betaald werk 

met de praktijkverklaring. Dit geldt ook voor werkenden met een afspraakbaan 

en doelgroepverklaring. Medewerkers in jouw bedrijf zonder mbo-diploma op 

niveau 2 kunnen ook meedoen aan praktijkleren.

Branches waar kandidaten in kunnen gaan werken: horeca, schoonmaak, 

winkels, hout, fietsen... enzovoorts.



Scan mij

www.werkinzicht.nl/praktijkleren

Neem contact op met jouw  

Werk in Zicht-adviseur in de buurt 

Volg LinkedIn en mis niks! 
nl.linkedin.com/company/werk-in-zicht

Ben je maatschappelijk betrokken? Ben je al een erkend leerbedrijf of wil je  

dat graag worden? Doe dan mee met praktijkleren! Bied medewerkers en 

werkzoekenden de kans op een praktijkverklaring. 

  Op www.werkinzicht.nl/praktijkleren vind je informatie over praktijkleren én 

wordt er per regio en gemeente een contactpersoon vermeld voor meer 

informatie en uitleg over hoe jouw bedrijf kan deelnemen aan praktijkleren.

  Nog geen erkend leerbedrijf? Op de website van Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) www.sbb.nl staat informatie over het 

aanmelden als erkend leerbedrijf. 

  Op de website www.praktijkleren.nl staat meer informatie over praktijkleren. 

  Bekijk de video praktijkleren voor uitleg over alle mogelijkheden door deze 

QR code te scannen of ga naar bit.ly/videopraktijkleren. 

  Alles over samenwerken in de regio lees je op www.werkinzicht.nl. 

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV  

en sociale werkbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

Doe mee voor duurzaam werk!
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