
PRAKTIJKLEREN MET EEN

PRAKTIJKVERKLARING

UITLEG VOOR COLLEGA'S

Praktijkleren met een praktijkverklaring- een leerroute op maat voor iedereen die graag met de

handen werkt en die (nog) niet zelfstandig een diploma of certificaat kan halen.

WAT IS PRAKTIJKLEREN MET EEN

PRAKTIJKVERKLARING?

In de praktijk laten zien wat je kunt;

Een landelijk erkende mbo-praktijkverklaring;

Geen examens;

Een stap dichterbij een mbo-certificaat, -opleiding of

het vinden/houden van een baan.

VOOR WIE BEDOELD?

Werkzoekenden

Werknemers

Eigenlijk iedereen voor wie het behalen

van een mbo-diploma (incl. entree-

opleiding) of mbo-certificaat (nog) niet

haalbaar lijkt.

Denk bijvoorbeeld aan een volwassene in

de bijstand die alleen basisonderwijs

heeft gevolgd, iemand die zijn opleiding

niet kon afmaken en onder zijn niveau

werkt, een baanveranderaar of een

statushouder die moeite heeft met de

Nederlandse taal.

VOORDELEN

Met een praktijkverklaring kan een kandidaat, soms

voor het eerst, met een officieel document aan

werkgevers laten zien welke vaardigheden hij/zij in huis

heeft. Dit vergroot de kans op een (duurzame) baan,

hierdoor stijgt het zelfvertrouwen en is een volgende

stap naar een leven lang ontwikkelen makkelijker. Een

praktijkverklaring kan een opstap zijn naar een mbo-

certificaat, -opleiding of het uiteindelijk vinden/houden

van een baan.



VOORWAARDEN FINANCIERING DOOR FRYSLÂN WERKT!

De kandidaat is al aan het werk/heb je al geplaatst

bij een erkend leerbedrijf.

Praktijkleren mag alleen bij erkende

leerbedrijven;

Een overzicht van alle leerbedrijven vind je op

www.stagemarkt.nl. Heb je een werkgever op

het oog, maar is deze nog geen erkend

leerbedrijf? Op de website van SBB (www.s-

bb.nl) staat informatie over het aanmelden als

erkend leerbedrijf;

De kandidaat kan (nog) niet zelfstandig een

certificaat of (deel)diploma halen;

De praktijkverklaring is bedoeld voor

arbeidsmarktversterking. Het is een stap dichterbij

een mbo-certificaat, -opleiding of het uiteindelijk

vinden/houden van een baan op de arbeidsmarkt.

FINANCIERING AANVRAGEN

Vind in overleg met onderwijs een passende

praktijkverklaring voor je kandidaat. Kijk voor

informatie en contactgegevens op 

      fryslanwerkt.nl/opleidingen (onderaan de pagina);

Vul het formulier ‘Aanvraag bekostiging Praktijkleren’ in;

Binnen vijf werkdagen hoor je van ons of je aanvraag is

goedgekeurd;

Na deze goedkeuring meld je je kandidaat rechtstreeks

aan bij de mbo-instelling;

De mbo-instelling neemt contact met je op over het

vervolg.

Weet je nu al dat er bij jouw kandidaat geen potentie tot verdere ontwikkeling (richting de arbeidsmarkt)
aanwezig is? Of voldoe je niet aan één van de andere voorwaarden? Dan kan Fryslân Werkt! de
praktijkverklaring voor deze kandidaat helaas niet financieren. Wij adviseren je dan om de financiering aan te
vragen bij de werkgever van jouw kandidaat of via het www.stap-budget.nl.

Kijktip: wat levert praktijkleren op
voor werkgever en werknemer?

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.s-bb.nl/
https://forms.office.com/r/SFmf3KFqcn
http://www.stap-budget.nl/
http://youtube.com/watch?v=j6FjWaefRB0.

