
Zoekt u medewerkers die willen leren in de praktijk? Of wilt u uw 
huidige medewerkers bijscholen? Dan biedt Praktijkleren met de 

Praktijkverklaring een mooie kans, voor hen en voor ú.

Praktijkleren met de praktijkverklaring is 
bedoeld voor werkenden én werkzoekenden 
voor wie het behalen van een mbo-diploma of 
een mbo-certifi caat vooralsnog niet haalbaar 
lijkt. Het gaat om maatwerk, passend bij de
mogelijkheden van de (nieuwe) medewerker
en uw bedrijf.

Win-win: een gemotiveerde medewerker 
                   die door kan groeien op de werkplek!                   die door kan groeien op de werkplek!
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Praktijkleren met de Praktijkverklaring is zeer geschikt voor de sectoren:  

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

    Scheepvaart      Landbouw & Visserij     Horeca       Facilitair.

Praktijkverklaring schakel naar
duurzaam werk



Sequi coresciis volore doluptatem reresci 
arum est moluptur aligeni scitia niminih illates 
tisquatur? Ita sit occus alicien tioruptios sum 
ut parumquo dunt.
Busa evellab orercita volestias conestrumque 

TOEKOMST IN DE 
MAAKINDUSTRIE

Erkend leerbedrijf
    Personeel op maat       
    Begeleiding van jobcoaches     
    Oplossing voor personeelstekort
U wilt leerbedrijf worden? Kijk dan op de website van  SBB:  www.s-bb.nl

Er zijn diverse fi nanciële regelingen voor de 
fi nanciering van een leerwerktraject, van 
landelijke subsidie of belastingvoordeel 
tot een sectorale of regionale regeling. Het  
Leerwerkloket Flevoland wijst u de weg.

Met Leren met de Praktijkverklaring inves-
teert u in de ontwikkeling van uw bedrijf 
en uw personeel! 

Op basis van de vraag van het leerbedrijf 
en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de 
werkende of werkzoekende aan de slag met 
delen van een mbo-opleiding. Uw (nieuwe) 
medewerker volgt een afgesproken deel 
van de mbo-opleiding met in ieder geval 
beroepspraktijkvorming en wordt door u 
begeleid.

Eventueel kan de beroepspraktijkvorming 
worden aangevuld met lessen en
examens. 

Voor de geleerde werkprocessen ontvangt 
hij of zij een praktijkverklaring (als 
onderdeel van de mbo-verklaring). 

Het succes betekent vaak een opstap naar 
verder leren, wat eerder niet haalbaar leek.

Financiële ondersteuning
In de praktijk leren 
tijdens het werk

Meer weten over Praktijkleren 
met de Praktijkverklaring ?
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer we-
ten? Neemt contact met ons op via het
contactformulier:

Flevoland.leerwerkloket.nl

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


