
Ben je als werkzoekende, werknemer, scholier en/ of student op 
zoek naar een passende (leerwerk)baan of opleiding in regio 

Flevoland? Ben je benieuwd naar jouw kansen en mogelijkheden?

Blijf jij je graag ontwikkelen en daarmee je kansen 
op de arbeidsmarkt vergroten? Ben je onvoldoende 
geschoold, of wil je je laten om- of bijscholen? Wil je 
weten hoe je dit het beste kunt aanpakken? 
Bij het Leerwerkloket Flevoland ben je dan aan het 
juiste adres. De adviseurs Leren en Werken vertellen 
je graag hoe je leren en werken kunt combineren en 
geven je gratis een loopbaanadvies!  

Win-win: Voor werkzoekenden, werknemers
en scholieren: werkend leren met fi nanciële regelingen! 
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LEREN EN WERKEN 
IN FLEVOLAND
OOK VOOR JOU!
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In deze branches is het meeste werk te vinden: 

    Bouw & Infra     Transport & Logistiek     Techniek & Procesindustrie      Zorg & Welzijn  

    Scheepvaart      Landbouw & Visserij     Horeca       Facilitair.
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TOEKOMST IN DE 
MAAKINDUSTRIE   

Het Project Praktijkleren Flevoland wordt uitgevoerd in opdracht van het 
  Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)/Flevoland Werkt! Projectpartners zijn:  

Wat kan het Leerwerkloket 
voor jou betekenen?

De ROC’s in Flevoland bieden verschillende mogelijk-
heden voor scholing aan: volledige opleidingen leidend 
tot een diploma, delen van opledingen leidend tot een 
certifi caat en maatwerktrajecten waaronder de praktijk-
verklaring.

Je wilt weten wat bij bij jou past?
Je wilt een (leerwerk)baan of opleiding, maar je weet nog 
niet precies in welke richting? Met een korte beroeps-
keuzetest vind je uit wat bij jou past. Wil je uitgebreider 
getest worden, dat kan ook! 

Je wilt weten waar jouw kansen liggen?
Als je gericht op zoek gaat naar een (leerwerk)baan is het 
raadzaam om jouw kansen op de arbeidsmarkt te onder-
zoeken. Met een arbeidsmarktanalyse krijg je een goed 
beeld van de werkgelegenheid en jouw mogelijkheden 
daarin. Misschien kun je meteen aan de slag! Maar wellicht 
moet je eerst een opleiding volgen. De ROC’s van Flevo-
land hebben een ruim scholingsaanbod! 

Je zoekt een leerbaan?
Bij een leerbedrijf volg je een afgesproken deel van een 
mbo-opleiding met in ieder geval beroepspraktijkvorming. 
Je wordt intensief begeleid. De beroepspraktijkvorming 
kan eventueel worden aangevuld met lessen en examens. 
Voor de geleerde werkprocessen ontvang je een praktijk-
verklaring en dat betekent vaak een opstap naar verder 
leren! 

Interesse?
Heb je belangtelling gekregen voor een (leerwerk)baan 
of voor een andere passende opleiding? Wil je misschien 
meer weten over de fi nanciële regelingen? Neem dan con-
tact op het het Leerwerkloket Flevoland! 

Op de website fl evoland.leerwerkloket.nl vind je veel 
informatie en handige tips! 

ROC van Flevoland en ROC Friese Poort 
hebben een ruim scholingsaanbod

Het Leerwerkloket Flevoland bij jou 
in de buurt:
Almere - De  Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 1 
Dronten -  Flevomeer Bibliotheek, De Rede 80
Lelystad - Flevomeer Bibliotheek, Promesse 4 
Noordoostpolder - WerkCorporatie, Nagelerstraat 23-25
Urk -  Flevomeer Bibliotheek, Singel 9b

Voor actuele openingstijden en contactformulier zie:

Flevoland.leerwerkloket.nl
Zoek je een stageplaats of een leerbedrijf? Kijk dan op 
de SBB website: stagemarkt.nl   


