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Start pilot praktijkleren 
met praktijkverklaring

Op 4 februari j.l gingen twaalf regionale samen-
werkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven 
en organisaties voor werk en inkomen van start 
met de pilots praktijkleren met een praktijk-
verklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld 
voor werkzoekenden en werkenden zonder 
startkwalificatie, voor wie het behalen van
een volledig mbo-diploma (inclusief entree-
opleiding) of een mbo-certificaat (vooralsnog) 
niet haalbaar lijkt. Op verzoek van de 
ministeries van OCW en SZW startte SBB eind 
2018 in nauwe samenwerking met de 
Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) 
met de voorbereiding van regionale samen-
werkingsverbanden op deelname aan de pilots.

Binnen de regio Zuid-Limburg zal het
samenwerkingsverband VOORdeel & VERVOLG 
vorm geven aan de uitwerking van deze pilot. 
VOORdeel & VERVOLG zorgt voor optimale 
ontwikkeling van Zuid-Limburgs arbeids-
potentieel door de krachtenbundeling van
ondernemers, onderwijs en overheid. Duurzame 
inzetbaarheid is het doel. Met uitsluitend
positieve gevolgen: voor medewerker, 
werkgever én samenleving. Door VOORdeel & 
VERVOLG kan gebruik worden gemaakt van de 
bestaande samenwerking tussen ondernemers, 
overheid en onderwijs. Partijen die nog niet 
aangesloten zijn bij VOORdeel & VERVOLG
kunnen zich alsnog aanmelden om te kunnen 
participeren binnen deze pilot.

Kick-off WijkLeerbedrijf Maastricht

Op vrijdag 15 februari vond de kick-off plaats van de nieuwe samenwerking in het WijkLeerbedrijf 
Maastricht. Op deze dag is het feestelijke startsein geven voor de nieuwe groep deelnemers die actief 
aan de slag gaat in de wijk Daalhof.

Het WijkLeerbedrijf in Maastricht bestaat sinds 2014 en de afgelopen 4 jaar zijn 36 deelnemers,  
waaronder jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor de zorg én bemiddeld 
naar werk of een vervolgopleiding. Als onderdeel van hun stage bieden de deelnemers van het  
WijkLeerbedrijf extra hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Denk aan boodschappen doen,  
een spelletje spelen of samen licht huishoudelijk werk doen. Kortom, allerlei dingen die het leven 
makkelijker en prettiger maken. Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen in de wijk die een steuntje 
in de rug kan gebruiken, van jong tot oud.  

De locatie in Daalhof, die door Doekle Terpstra is
benoemd tot een van de koplopers in het Zorgpact  
(nu Actie Leer Netwerk),  biedt ook de mogelijkheid 
voor deelnemers om zich te oriënteren op leren en 
werken in zorg en welzijn. Dit jaar start. naast een 
nieuwe niveau 2 mbo-groep. ook een groep met 
deelnemers van VOORdeel & VERVOLG (entree-
opleiding, het praktijkonderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs). Hierdoor is het aantal deel-
nemers in het WijkLeerbedrijf verdubbeld en dus
ook het aantal uur informele hulp dat het
WijkLeerbedrijf biedt.

Pilotgroepen Polygarde
van start!

Een echte onderneming met een sociaal hart. 
Polygarde is een joint venture tussen MTB en 
Intergarde en levert maatschappelijke onder- 
neming professionele diensten aan de markt om 
mensen aan betekenisvol werk te helpen. 
Medewerkers krijgen de kans zo volwaardig 
mogelijk te kunnen participeren in de samen- 
leving, worden uitgedaagd om zich te (blijven) 
ontwikkelen én bij te dragen aan het bedrijf 
resultaat. 

Opleiding en training gaat er bij Polygarde 
steeds meer voor zorgen dat bestaande én  
nieuwe medewerkers zich blijven ontwikkelen 
om invulling te kunnen geven aan de steeds 
veranderende taken en verantwoordelijkheden 
die bij de functies en rollen horen. Polygarde wil 
op deze wijze ook een bijdrage leveren aan het 
vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 
zijn medewerkers. Dit zowel binnen Polygarde 
als daar buiten, want één van de doelstellingen 
is dat medewerkers na hun ontwikkeling bij 
Polygarde ook elders op de arbeidsmarkt 
emplooy kunnen vinden.

In de samenwerking tussen Polygarde en  
VOORdeel & VERVOLG is een nieuwe opleiding 
op mbo-niveau 1 en 2 ontwikkeld. Deze opleiding 
zorgt ervoor dat medewerkers beter inzetbaar 
worden, ook in het kader van de bredere dienst-
verlening die klanten aan Polygarde vragen. 
Functievereisten komen optimaal in de opleiding 
aan bod, evenals diverse branche-erkende 
onderdelen. Het vernieuwende onderwijsconcept 
is gebaseerd op voor een groot deel ‘leren op 
de werkplek’. Hierdoor wordt de stap om weer 
aan de eigen ontwikkeling te werken voor de 
deelnemers zo praktisch en makkelijk mogelijk 
gemaakt. Authentieke beroepspraktijk staat 
centraal, met daarbinnen de vereiste kennis, 
vaardigheden en beroepshouding.

Een gedegen ontwikkeltraject, interne werving 
én externe werving i.s.m. de werkgeverservice-
punten ging de afgelopen weken vooraf.  
In maart start de eerste pilot, samen met de 
twee docenten, 6 praktijkopleiders én 2 klassen 
enthousiaste deelnemers. 

Aanwezigheid Leo

Op 12 februari was VOORdeel & VERVOLG  
aanwezig bij de lancering van Leo.  Leo is 
een ontwikkelprogramma, geïnitieerd door 
de Provincie Limburg en haar partners.  
Het programma richt zich op het ontwikkelen 
van een aanpak voor het individu gericht op 
loopbaanondersteuning en leven lang 
ontwikkelen.

Wilt u deze nieuwsbrief nog eens teruglezen? Kijk dan op www.voordeelvervolg.nl 


