
Ga praktijkleren!

Ben je goed in werken met je handen? Laat zien wat je kan en ga aan de slag 
met werkzaamheden die bij jou passen. Je krijgt waardering voor wat je kunt 
met een praktijkverklaring. Zo kan je makkelijker een baan vinden.

Werk doen waar je goed in bent!

Ben je goed  
in werken met 
je handen?

Laat zien  
wat je kan
en ga aan  
de slag!



Dit ben jij

Je bent goed in werken met je handen.
Je wilt laten zien wat je kunt.
Je bent een werkzoekende.
Je werkt en wilt wat anders gaan doen.
Je hebt geen diploma en volgt geen opleiding.

• Tijdens je werk voer je een aantal werkzaamheden uit.
• Je volgt geen lessen en doet geen examen, maar je laat  

zien wat je kunt.
• Als je de opdrachten goed hebt afgerond krijg je een 

praktijkverklaring.
• Je krijgt waardering voor wat je kunt met een praktijkverklaring. 
•  Je kan bij een werkgever laten zien in welk werk  

je goed bent zodat je overal in Nederland  
makkelijker een baan kunt vinden.

• Bekijk de video voor uitleg over  
de mogelijkheden door deze  
QR-code te scannen of ga naar  
bit.ly/videopraktijkleren

Doe je het goed? Dan krijg je een praktijkverklaring, zodat je 
makkelijker een baan kunt vinden en behouden! De praktijk- 
verklaring wordt onderdeel van de mbo verklaring zodat  
je overal in Nederland makkelijker een baan kunt vinden.

Enthousiast geworden?

Je kunt je direct aanmelden voor praktijkleren bij het Leerwerkloket 
via de website https://groningen.lerenenwerken.nl. Kijk bij het kopje 
‘Het Leerwerkloket’ voor meer informatie en meld je direct aan. 
Per regio en gemeente staat er een contactpersoon bij wie je kunt 
aanmelden. Je kunt ook contact zoeken met je contactpersoon van  
de gemeente, het UWV of het bedrijf waar je werkt.

‘ Een leven lang leren 
geldt ook voor mij,  
daarom doe ik mee  
aan praktijkleren!’

Scan mij
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Een bedrijf dat bij jou past

Werken in een restaurant

Je krijgt een werkplek bij een erkend leerbedrijf. Samen met jou 
bespreken we welke werkzaamheden bij je passen. Op de volgende 
pagina’s lees je waar je bijvoorbeeld kunt gaan werken.

Werk je graag met eten en drinken en ben je niet bang  
om je handen uit de mouwen te steken? Dan is werken in  
de horeca echt iets voor jou. Als je aan het werk gaat bij  
een bedrijf help of bedien je gasten, zorg je voor een schone 
werkruimte of bereid en/of verpak je eten en drinken.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een café, bakkerij, pizzeria, fastfoodketen, 
sportkantine of ijssalon.
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Je werkt samen met een ervaren collega die je vertelt welke 
werkzaamheden je kunt doen. Dat is bijvoorbeeld het schoonmaken 
van een kantoor en sanitair. Als je bij een glazenwassersbedrijf 
werkt, reinig je de buitenkant van het gebouw en was je de ramen.

Werken in de schoonmaak Werken in een winkel

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een supermarkt, bouwmarkt, kledingzaak, 
warenhuis of tuincentrum.

Wil je graag in een winkel of supermarkt aan de slag, mooie 
producten verkopen en achter de kassa werken? Je leert je werk 
voorbereiden en plannen, klanten helpen, rekken of vakken vullen  
en producten controleren op kwaliteit of houdbaarheid.
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Hou jij van de natuur en buiten werken? Dan vind je het vast leuk om er 
voor te zorgen dat het groen in de omgeving er mooi bij ligt. Je leert veilig 
werken met machines en hoe je bomen, planten en bloemen verzorgt. 
Lekker met je handen en voeten in de aarde werken!

Werken in groen Werken in de techniek & bouw

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een hoveniersbedrijf, een bedrijf dat groente 
teelt maar ook bij een gemeente voor het 
onderhouden van het openbare groen.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij: een storings- 
dienst of onderhoudsafdeling, een montagebedrijf, 
bouwbedrijf of een bedrijf dat podia bouwt voor  
evenementen.

In de techniek en bouw kan je verschillende soorten werk doen. 
Je kunt bijvoorbeeld werken als installatiemonteur, monteur 
steigerbouw, sloper, metselaar, elektromonteur, voeger of  
werken in de grond-, weg- en waterbouw.
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Je leert werken met verschillende soorten hout en plaatmateriaal. 
Ook leer je hoe je werkt met de machines en apparaten die 
nodig zijn om hout te bewerken en op maat te krijgen. Op basis 
van bouwtekeningen maak je onderdelen van huizen en diverse 
producten.

Nederlanders zijn dol op fietsen. Hoe mooi is het dat  
jij straks álles weet over het favoriete vervoersmiddel!  
Zo kan je verschillende fietsonderdelen moeiteloos  
herkennen, repareren, monteren en afstellen. Jij zorgt  
ervoor dat de fiets goed onderhouden wordt.

Werken met hout Werken met fietsen

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een fietsenwinkel of werkplaats voor fietsen.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij:  
een timmerbedrijf of bedrijven die werken  
aan kozijnen, houtskeletbouw en het maken 
van producten van hout.
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• Hulp bij het vinden van werk en scholing: www.kansrijkberoep.nl 

• Meer informatie op Facebook: www.facebook.com/kansrijkberoep

Meer informatie

Enthousiast geworden?  
Je kunt je direct aanmelden  

voor praktijkleren bij het  

Leerwerkloket via de website  

https://groningen.lerenenwerken.nl/  

 

Kijk bij het kopje ‘Het Leerwerkloket’  

voor meer informatie en meld je direct aan.  

Per regio en gemeente staat er een contactpersoon  

bij wie je kunt aanmelden. Je kunt ook contact zoeken  

met je contactpersoon van de gemeente, het UWV of  

het bedrijf waar je werkt.
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