
Kies voor praktijkleren!

Als je geen diploma hebt, kan het lastig zijn een passende baan te vinden. Door te werken 

in de praktijk kun je nieuwe dingen leren en jouw kwaliteiten ontdekken. Wanneer de 

werkgever tevreden is over de taken die je uitvoert, kun je een MBO verklaring ontvang- 

en. Hiermee kun je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten, nu en in de toekomst. 

Praktijkleren kan in verschillende richtingen, namelijk horeca 
& voeding, groen, zorg & dienstverlening en logistiek. Ben jij 
een schoolverlater, werkzoekende of werkende zonder MBO 
diploma, die vooral leert in de praktijk? Dan kan praktijkle-
ren iets voor jou zijn!

Heb je nog geen werkplek? Ga dan in gesprek met jouw 
coach en bespreek de mogelijkheden. Heb je al een 
werkplek? Ga dan in gesprek met je werkgever.

Hoe werkt het?

Er zijn een aantal voorwaarden: 
· Je bent ouder dan 18 jaar
· Je woont in Twente
· Je hebt geen MBO diploma
· Je hebt een geschikte werkplek of kunt binnenkort  
 starten
· Je bent door jouw coach aangemeld voor praktijkleren
· Je krijgt een intakegesprek om te bepalen of   
 praktijkleren voor jou geschikt is, of dat een andere  
 scholingsroute beter bij jou past.   

Geen diploma op zak?



Het project praktijkleren is een gezamenlijk initatief van Werkplein 

Twente, Leren en Werken Twente, ROC van Twente, Zone College & 

SW-bedrijven.

Meer informatie en contact

Wil je meer informatie over praktijkleren?   
Neem contact op met jouw coach bij de 
gemeente of UWV

Heb je geen coach?
Neem contact op met Leren en Werken Twente 
via hun website: twente.lerenenwerken.nl 

Werk je al?
Ga in gesprek met jouw werkgever.

   Hoe werkt het in de praktijk?
                              Wat houdt het praktijkleren in?

Overzicht van praktijkleren

Meest gestelde vragen:

1. Hoe lang duurt het praktijkleren?
Dat ligt aan jouw ervaringen en talenten. Het duurt 
ongeveer 3 tot 6 maanden. 

2. Ik heb een uitkering. Kan ik hier aan mee doen? 
Je kunt leren bij een bedrijf met behoud van jouw 
uitkering. Dit moet wel een bedrijf zijn in de volgende 
branches: Horeca & voeding, groen, logistiek, zorg en 
dienstverlening.

3. Waar kan ik meer informatie krijgen?
Bij het Leerwerkloket kunnen ze je meer vertellen over het 
praktijkleren, maar ook jouw coach via de gemeente of 
UWV.

4. Zijn er kosten aan verbonden?
Het kost niets, dus pak deze kans op een MBO-
verklaring.

Voordelen:

- Je kunt werkervaring krijgen bij een bedrijf

- In het werk laat je zien waar je goed in bent.

- Je ontvangt een MBO-verklaring.

- Je kunt (misschien) blijven werken bij de werkgever 
waar jij jouw "stage" loopt.

- Je kunt daarna bij meer bedrijven solliciteren.

Werkprocessen 
en taken die
je kunt leren

Je gaat 
werken & in 
de praktijk 

leren

Je kunt 
een baan 
verdienen

Talenten en voorkeuren van jou 
Afspraken over intake en startmoment

Jij haalt gestelde doelen                        

Jij ontvangt praktijkverklaring

Geen diploma op zak?
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