
Praktijkleren – een mooie kans om (toekomstige) werknemers op te leiden of om eigen personeel
bij te scholen.

PRAKTIJKLEREN

VOOR WERKGEVERS

Een baan combineren met leren terwijl je in de praktijk aan het werk gaat of blijft. Dat is praktijkleren!

Door een (nieuwe) baan te combineren met praktijkleren is de kans op duurzaam werk groter of kan

een medewerker doorgroeien in je bedrijf. Met praktijkleren in het mbo willen we meer leerbanen

ontwikkelen, waarin werken en leren wordt gecombineerd en aangeleerde werkzaamheden binnen je

bedrijf worden omgezet naar een passend mbo-bewijsstuk. Dit bewijsstuk is voor iedere ondernemer

en onderwijsinstelling herkenbaar en draagt bij aan een leven lang ontwikkelen.

VORMEN VAN PRAKTIJKLEREN

1. Praktijkverklaring

Laagdrempelige praktijkgerichte scholing;

Geschikt voor mensen met en zonder

startkwalificatie;

Eenvoudige werkzaamheden die op de werkvloer

worden aangeleerd en uitgevoerd;

Een landelijk erkende mbo-praktijkverklaring;

Geen examen;

Leerroute op maat;

Duurt 3-12 maanden (afgestemd op kandidaat en

werkgever).

2. Mbo-certificaat

Een deel van een mbo-opleiding volgen;

Relevant voor arbeidsmarkt of beroepsgericht;

Inclusief examen;

Een landelijk erkend mbo-certificaat;

Duurt 3-12 maanden (afgestemd op kandidaat en

werkgever).

3. Mbo-diploma

Reguliere beroepsopleiding;

Kan verkort worden afhankelijk van opgedane

werkervaring en kennis;

Landelijk erkend mbo-diploma;

Inclusief examen en beroepspraktijkvorming (BPV);

Duurt 2-4 jaar (afhankelijk van mbo-niveau).

ANIMATIE PRAKTIJKLEREN

Praktijkleren op maat

in het mbo - wat

levert het op voor

werkgever en

werknemer

https://www.youtube.com/watch?v=j6FjWaefRB0


DE WINST VAN PRAKTIJKLEREN

Voor de deelnemer: makkelijker een (duurzame) baan vinden

óf houden

Met een officieel document aan werkgevers kunnen laten zien

welke vaardigheden je in huis hebt (soms voor het eerst);

Dit vergroot de kans op een (duurzame) baan, doet het

zelfvertrouwen stijgen en maakt een volgende stap naar een

leven lang ontwikkelen makkelijker.

Voor de werkgever: instroom, doorstroom & uitstroom

Instroom: bij nieuwe medewerkers zichtbaar maken welke

vaardigheden ze hebben;

Doorstroom: onbenutte kwaliteiten van je medewerkers

activeren, misschien zelfs voor een andere functie binnen je

bedrijf. Hiermee zijn ze duurzamer inzetbaar en draag je bij aan

een leven lang ontwikkelen;

Uitstroom: medewerkers de kans geven om makkelijk(er) nieuw

werk te vinden door zichtbaar te maken wat ze kunnen.

DOE MEE VOOR DUURZAAM WERK!

Ben je maatschappelijk betrokken? Doe dan mee met

praktijkleren! Bied medewerkers en werkzoekenden de

kans op een leven lang ontwikkelen.

Ben je nog geen erkend leerbedrijf? Op de website van SBB

(www.s-bb.nl) staat informatie over hoe je je kunt

aanmelden.

Een overzicht van alle leerbedrijven en hun leerbanen vind

je op www.stagemarkt.nl.

Er zijn subsidies beschikbaar voor werkgevers. Kijk

hiervoor op rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren.

Alles over samenwerken in de regio lees je op

www.fryslanwerkt.nl. Fryslân Werkt! is het

samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, sociale

werkbedrijven, onderwijs en sociale partners in Friesland.

www.fryslanwerkt.nl
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