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Vergroot de kansen
van je medewerkers!
Werk in Zicht zet zich in voor een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Praktijkleren
helpt daarbij. Mensen die graag met hun handen werken krijgen erkenning voor wat ze
kunnen met de praktijkverklaring vanuit het mbo. Dat zorgt ervoor dat hun kansen bij
de werkgever én op de arbeidsmarkt worden vergroot.

www.werkinzicht.nl/praktijkleren

Wat is praktijkleren?

Met het uitvoeren van praktijkopdrachten kan de kandidaat laten zien wat hij/zij
kan en hier waardering voor krijgen. Er wordt gekeken welke interesses de kandidaat heeft, zodat hier passende opdrachten bij gevonden kunnen worden. Bij
praktijkleren is er altijd begeleiding van een praktijkopleider.
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. Noorderpoort, Terra, Alfa-college en Drenthecollege zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de mbo-praktijkverklaring.
QUOTE UIT VIDEO PRAKTIJKLEREN OP MAAT VAN SBB:
‘Deze pilot heeft ons totaal veranderd. Je hebt sociale contacten,
nu kom je lekker onder de mensen. Ik hoop dat ik nog een paar
jaartjes mee mag doen’.

Ontwikkelen van medewerkers

Praktijkleren is ideaal voor de ontwikkeling van personeel en om de inzetbaarheid
van werknemers te vergroten. Dit geldt ook voor medewerkers met een afspraakbaan en doelgroepverklaring. Medewerkers in jouw bedrijf zonder mbo-diploma op
niveau 2 kunnen meedoen aan praktijkleren. Zij krijgen erkenning voor wat ze
kunnen in de praktijk waardoor hun kansen vergroten. Heb je een enthousiaste
kandidaat, kijk op www.werkinzicht.nl/praktijkleren.

Voor werkzoekenden

Ook werkzoekenden kunnen zich aanmelden voor praktijkleren. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden voor praktijkleren via het Leerwerkloket via groningen.
lerenenwerken.nl.

Wie kan
praktijkleren?
De kandidaten zijn:
Werknemers
Mensen zonder
startkwalificatie
Werkzoekenden

Werk in Zicht voor werkgevers

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 onderaan de
pagina per regio en gemeente een contactpersoon vermeld voor meer informatie
en uitleg over hoe jouw bedrijf kan deelnemen aan praktijkleren.

QUOTE UIT VIDEO MILA IN HAAR ELEMENT VAN
WERK IN ZICHT, PRAKTIJKOPLEIDER JOS BARTELDS:
‘Het is maatwerk, we maken een traject wat bij de kandidaat
past. Het is mooi dat je mensen verder kunt helpen in het leven,
kunt bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dat vind ik fantastisch’.

Doe mee voor duurzaam werk!
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.s-bb.nl staat informatie over het aanmelden als erkend
leerbedrijf.
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.

www.werkinzicht.nl/praktijkleren
Werk in Zicht-adviseur in de buurt

Volg LinkedIn en mis niks!
nl.linkedin.com/company/werk-in-zicht
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Neem contact op met jouw

