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Praktijkleren, bied uw medewerker of 

werkzoekende de kans op een mbo praktijkverklaring. 

Kansen voor de werknemer en nieuwe werknemers 
Bent u maatschappelijk betrokken en een erkend leerbedrijf, of wilt u dat graag 

worden? Praktisch personeel nodig of investeren in het opleiden van uw team? 

Doe mee met Praktijkleren! Bied werkzoekenden en eigen medewerkers de kans 

op een praktijkverklaring. 
Voor sommigen is het (nog) niet haalbaar om een startkwalificatie te halen. Een 

praktijkverklaring kan ze een stap verder helpen. Bied u deze groep perspectief 

op duurzaam werk? 

Hoe werkt het met werkzoekenden? 
 Wat is uw vraag en aanbod als leerbedrijf?  

 Het Werkgeversservicepunt (WSP), Uwv of Werk.kom stelt u voor aan een kandidaat. De kandidaat komt bij u 

solliciteren. 

 Bij een match maakt u samen met de kandidaat en de adviseur van het WSP of Werk.kom afspraken over de 

werkzaamheden. De adviseur stemt af met CITAVERDE College of Gilde Opleidingen (regionale MBO) welke 

werkprocessen de kandidaat aangeleerd krijgt. 

  U begeleidt de kandidaat tijdens het traject samen met de adviseur. De intensiteit van de aanvullende 

begeleiding vanuit het MBO is maatwerk. 

 Vindt u dat de kandidaat de werkzaamheden beheerst? Dan is de kandidaat geslaagd en ontvangt de kandidaat 

de praktijkverklaring van het MBO. 

 Samen met de adviseur en in overleg met het MBO kan de vervolg leerroute besproken worden. 

Hoe werkt het met werkenden? 

 De praktische opleiding kan ook gestart worden met een medewerker. 

 Matchen en solliciteren is dan niet nodig. Met de adviseur maakt u afspraken over de werkzaamheden. Deze  

stemt af met CITAVERDE College of Gilde Opleidingen (regionale MBO) welke werkprocessen de kandidaat 

aangeleerd krijgt of getoetst worden. 

 

 Aanmelden kan bij Leren en Werken Midden-Limburg door een e-mail te sturen naar: 

middenlimburg@lerenenwerken.nl 

 Matchen en solliciteren is dan natuurlijk niet nodig. 

Meer informatie en contact  

Informatie of direct aanmelden voor Praktijkleren: U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs, 
we helpen u graag. 

 
Danielle Veenhuizen, tel nr. 06-34935443 
(voor werkenden en werkzoekenden uit de gemeenten: 

Weert, Nederweert en Cranendonck) 

Manon Janissen, tel nr. 06-15234470 

(voor werkenden en werkzoekenden uit de gemeenten: Roermond, Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen) 

 

   
E: middenlimburg@lerenenwerken.nl 

W: middenlimburg.lerenenwerken.nl 

Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring wordt in  de arbeidsmarktregio 

Midden-Limburg georganiseerd door: SBB, Programmaraad, Werk.kom, 

Werkgeversservicepunt Midden-Limburg, UWV, Midden-Limburgse 

gemeenten, Gilde Opleidingen, CITAVERDE College, Leren en Werken 

Midden-Limburg.  

 

Wat biedt praktijkleren u als werkgever? 

 U biedt gemotiveerde medewerkers en werkzoekenden een kans. 

 Wij ontzorgen uw bedrijf met een instructie handboek. 

 Mogelijk levert het u een nieuwe medewerker op. 

 U krijgt snel inzicht in de kwaliteiten en de (vak)vaardigheden van de kandidaat. 

 U ontvangt ondersteuning in het proces van de adviseur aangevuld met de expertise van het MBO. 
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