(H)erkent u talent
in uw bedrijf?
Opleiden via het mbo, in uw eigen bedrijf. Leren op maat én op
verschillende niveaus. Leren met de praktijkverklaring is leren
in de praktijk tijdens het werk met een officiële erkenning. Doe
mee en bied huidige én toekomstige medewerkers de kans op
een praktijkverklaring!

Praktijkleren met de praktijkverklaring is een initiatief van de regio Drechtsteden. Projectpartners zijn:

Praktijkverklaring geschikt voor uw bedrijf?
Wilt u investeren in het opleiden van uw werknemers of bent u op zoek naar praktisch
personeel? Bent u maatschappelijk betrokken en een erkend leerbedrijf, of wilt u dat
graag worden? Wilt u medewerkers net iets meer meegeven dan werkervaring alleen?
Dan past de praktijkverklaring bij u! De praktijkverklaring is gericht op de brede groep
werkenden én werkzoekenden zonder startkwalificatie en kan op de individuele
situatie en behoefte worden aangepast.

Voordelen voor u als werkgever:
•
•
•
•
•

ontwikkel medewerkers op maat;
vergroot de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers;
bied een kans aan gemotiveerde werkzoekenden en vind gekwalificeerd personeel;
leid zelf nieuw personeel op, met een landelijk erkende verklaring;
krijg snel inzicht in de kwaliteit en (vak)vaardigheid van een kandidaat.

Praktijkleren kan in elke branche worden ingezet.

Uw medewerkers ontwikkelen?

Op zoek naar personeel?

1.
1 Meld uw bedrijf aan bij uw contactpersoon of via het leerwerkloket.
2 Vanuit uw bedrijf is er iemand die de
2.
medewerker begeleidt. Deze persoon
krijgt ondersteuning vanuit de
mbo-instelling.
3 Na aanmelding van uw medewerker
3.
bij de mbo-instelling start het
traject. Uw medewerker leert in de
praktijk en hoeft niet naar school.
Aanvullende lessen en examens zijn
niet noodzakelijk, maar mogen wel.
4.4 Beheerst de medewerker de
werkzaamheden? Dan ontvangt de
kandidaat de praktijkverklaring.

1.
1 Meld uw bedrijf aan bij uw contactpersoon of via ons, het leerwerkloket.
2.2 Samen met ons brengt u in kaart wat
uw vraag en aanbod als leerbedrijf is.
Betrokken partijen zoeken een bij uw
vraag passende kandidaat.
3.3 Bij een match maken we samen met
u en de kandidaat afspraken over de
werkzaamheden.
4.4 Vanuit uw bedrijf is er iemand die de
medewerker begeleidt. Deze persoon
krijgt ondersteuning vanuit de
mbo-instelling. In sommige gevallen
kan een jobcoach de kandidaat
blijven begeleiden.
5.5 Na aanmelding van uw nieuwe
medewerker bij de mbo-instelling start
het traject. Uw medewerker leert in de
praktijk en hoeft niet naar school.
Aanvullende lessen en examens zijn
niet noodzakelijk, maar mogen wel.
6.6 Beheerst de kandidaat de
werkzaamheden? Dan ontvangt de
kandidaat de praktijkverklaring.

Praktijkleren: ook interessant
voor uw bedrijf!
Neem contact met ons op voor meer
informatie of direct aanmelden:
drechtsteden@leerwerkloket.nl
of 0683537617.
Nog geen leerbedrijf? Meld u dan
nu aan bij SBB om een erkend
leerbedrijf te worden.

Voor dit traject zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar, we ondersteunen graag bij
het onderzoeken van de mogelijkheden.

