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Programma Workshop

n Voorstelronde 
n Ontstaan van de pilot MBO Praktijkleren
n Wat is Praktijkleren en voor welke doelgroep?
n Hoe werkt de pilot Praktijkleren?
n Hoe ziet de pilot MBO Praktijkleren er in de regio Groot Amsterdam 

uit? 
n Ellen Heeres van Roetz-Bikes verteld over haar ervaring als 

werkgever m.b.t. de pilot Praktijkleren
n Milo Stokman van het ROCvA verteld over de pilot Praktijkleren 

vanuit het perspectief van het MBO.
n Vragen en contact
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Ontstaan van de pilot MBO Praktijkleren

n Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is  vanaf november 
2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in 
het mbo. 

n De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder 
startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-
diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit komt vaak 
door  kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden; een psychische 
en/of verstandelijke beperking en/of  sociale omstandigheden; 

n Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC TOP, 
Amsterdamwerkt! , Pantar, Leerwerkbedrijf  Cordaan, en House of 
Skills hebben o.l.v. de Sociaal Werkkoepel Amsterdam een 
pilotaanvraag ingediend en zijn vanaf eind 2019 van start gegaan 
met de pilot.
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Wat is Praktijkleren en voor welke 
doelgroep?
n Voor werkenden en werkzoekenden die (nog) niet in staat zijn 

om zelfstandig een startkwalificatie te behalen
n Werkend leren is de kern van de opleiding 

- Praktijkopleider en docent partners in de opleiding
- Kwalificatiestructuur op niveau van werkprocessen de basis 
- Praktijkscholing vindt plaats in erkend leerbedrijf
- Scholingsduur en –inhoud maatwerk
- Praktijkverklaring zodra werkprocessen aangetoond zijn

n Samen met beroepsonderwijs en werkgevers ontwikkelen van 
duurzame infrastructuur op praktijkleren
- een leven lang leren voor kandidaten
- verbinding met re-integratie en arbeidsfit maken en houden





Hoe werkt de pilot Praktijkleren?

n Belangrijk is dat het bedrijf een erkend leerwerkbedrijf is of dat 
het bedrijf een erkend leerwerkbedrijf wilt worden.

n Een bedrijf zoekt een medewerker voor specifieke taken, 
hiervoor zoekt het bedrijf nog een nieuwe medewerker of er is al 
een medewerker in dienst die graag opgeleid wordt voor deze 
specifieke taken

n Voorwaarden is dat de kandidaat geen startkwalificatie heeft en 
op dit moment niet in staat is om een volledig MBO diploma of 
certificaat te behalen.

n Samen met de praktijkbegeleider en de docent van de 
betreffende onderwijsinstelling wordt een praktijkleerroute op 
maat opgesteld
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Hoe werkt de pilot Praktijkleren?

n De praktijkbegeleider van het bedrijf begeleidt de medewerker 
op de werkvloer. Indien nodig kan een jobcoach extra 
ondersteuning bieden.

n De medewerker leert de vaardigheden tijdens de uitvoering van 
de dagelijkse werkzaamheden. 

n De praktijkbegeleider en de begeleider van de MBO-opleiding
beoordelen de kandidaat in de praktijk. 

n Bij goed resultaat krijgt de kandidaat een Praktijkverklaring van 
de MBO-instelling. De Praktijkverklaring is officieel erkend bij 
DUO.

03-06-21Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 7



Programmalijnen in Groot-Amsterdam

n 7 actieve programmalijnen

n Zorg
n Retail
n Fietstechniek
n Logistiek
n Groen
n Hospitality
n Techniek

n Uitbreiding op andere programmalijnen kan altijd!
n Maatwerk



Vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen over de pilot MBO Praktijkleren of 

wilt u verder praten over de pilot MBO Praktijkleren voor uw 

organisatie of kandidaten?

Neem dan contact op met Marije Uilenberg via:

06-11953649 of Marije.Uilenberg@UWV.nl



Contactinformatie Roetz Bikes

Wilt u meer informatie of contact met Roetz Bikes? 
Neem dan contact op met Ellen Heeres via:
06-42224794 of ellen@roetz-bikes.nl. 

mailto:ellen@roetz-bikes.nl

