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De eerste certificaten zijn uitgereikt en er is ook al een 
deelnemer doorgestroomd naar een betaalde baan 
bij Albert Heijn. De mbo-praktijkleerlijn kent dus een 
goede start. En dat is best bijzonder, want DZB loopt 
in Nederland voorop met deze manier van werkend 
leren. Dat blijkt ook uit het feit dat staatssecretaris 
Tamara van Ark speciaal naar Leiden kwam om bij 
Sligro de eerste certificaten te overhandigen.

Gewoon begonnen
“Dat was een mooie happening”, blikt consulent Merle 
Beijer terug. “We mogen trots zijn dat deelnemers 
van DZB certificaat nummer 1 en 2 hebben verdiend. 
Waar andere SW-bedrijven nog druk bezig waren 
met discussiëren en voorbereiden, zijn wij gewoon 
begonnen. Wij waren heel enthousiast over de mbo-
praktijkleerlijn en er waren werkgevers bedrijven die 
stonden te springen om te beginnen. Waarom zou je 
het dan niet doen?”

De start vond plaats met praktijkleerlijnen bij Sligro 
en FlexIT. Bij Sligro is een mbo-praktijkverklaring 
te halen voor assistent-verkoper; bij FlexIT zijn 
drie verschillende certificaten te verdienen 
voor magazijnwerk. “Die papiertjes kunnen een 
werkzoekende echt helpen”, weet Merle. “Het betreft 
weliswaar een klein onderdeel van een volwaardige 
mbo-opleiding, maar een mbo-praktijkverklaring is 
voor een werkgever wél het bewijs dat een kandidaat 
bepaalde werkzaamheden goed kan uitvoeren.”

Grote betrokkenheid
Merle is contactpersoon voor Sligro. Ze gaat minimaal 
één keer per week langs om te kijken hoe het met 
de deelnemers gaat en waar nodig te ondersteunen 
bij de begeleiding. “We werken met een digitaal 
volgsysteem. Deelnemers worden beoordeeld door 
hun praktijkbegeleider, maar zij beoordelen ook 
zichzelf. Wat gaat al goed? Wat kan nog beter? Op die 
manier worden ze betrokken bij hun eigen opleiding.”

“Ook Sligro neemt de taak van opleider heel serieus”, 
vervolgt Merle. “Zij zeggen: we zetten pas onze 
handtekening onder een certificaat als we honderd 
procent overtuigd zijn dat iemand het werk goed doet. 
Die instelling is een garantie voor kwaliteit. Daarnaast 
is er veel passie en krijgen deelnemers alle ruimte om 
te leren. Bij Sligro waren ze ook oprecht blij toen ze 
hoorden dat een van de eerste deelnemers betaald 
werk had gevonden.”

Vervolg in de zorg?
De successen met de mbo-praktijkleerlijn zijn zeer 
welkom, want er komen regelmatig mensen bij DZB 
binnen zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld omdat ze 
hun school niet hebben afgemaakt, maar ook omdat 
hun in het buitenland behaalde diploma’s in Nederland 
niets waard zijn. Na de eerste positieve ervaringen 
is het aanbod van de mbo-praktijkleerlijn uitgebreid 
naar de Zorg, waar inmiddels ook drie deelnemers zijn 
begonnen. Wordt vervolgd! 

Zonder opleiding of diploma’s is het vaak lastig om werk te vinden. Toch maar 
weer naar school, terwijl leren niet echt jouw ding is? Er bestaat sinds kort óók 
een andere mogelijkheid: DZB biedt een mbo-praktijkleerlijn aan. Daarmee  
kun je een mbo-certificaat halen zonder een schoolboek open te slaan.

John is de derde deelnemer die 
bij Sligro het traject van de mbo-
praktijkleerlijn doorloopt. In januari 
hoopt hij zijn certificaat als assistent-
verkoper in ontvangst te nemen.

Mbo-praktijkleerlijn

Certificaat  
zonder school Praktijkvoorbeeld

‘Vooral contact met 
klanten vind ik leuk’

John komt oorspronkelijk uit Nigeria en is 
nu vier jaar in Nederland. Hij had al diverse 
baantjes, onder meer als schoonmaker. De 
mbo-praktijkleerlijn ziet hij als een kans 
om weer een stapje vooruit te zetten. “Het 
magazijnwerk is best zwaar, maar daar heb 
ik geen problemen mee. Ik doe laad- en 
loswerk en zet de producten op de juiste 
plek met fifo (first in, first out, red.).”

“Van werken word ik blij en ik heb het erg 
naar mijn zin blij Sligro”, vervolgt John. 
“Mijn collega’s zijn behulpzaam en ik kan 
alles vragen aan mijn praktijkbegeleider 
Aad. Vooral het contact met klanten vind 
ik leuk. Ik help met het vinden van de 
producten die ze zoeken en vaak maken 
ze een praatje met me. Dan beginnen 
ze in het Engels, maar ik wil juist in het 
Nederlands praten. Dat is goed voor mijn 
taalontwikkeling.”

Volgens consulent Merle Beijer is nu al 
wel duidelijk dat John zijn certificaat gaat 
halen. En daarna? John: “Ik wil dit soort 
werk blijven doen. In Nigeria had ik zelf een 
winkeltje. In de toekomst wil ik misschien 
wel weer naar school. Ik wil gewoon lekker 
bezig zijn met werk dat bij me past.”
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Meer over de 
MBO-PRAKTIJKLEERLIJN

De mbo-praktijkleerlijn is alleen bedoeld voor 
werkzoekenden zonder startkwalificatie

De praktijkleerlijnen duren ongeveer drie maanden

Het leren gebeurt stapsgewijs, met behulp  
van leskaarten

De mbo-certificaten worden landelijk erkend

De teller van het aantal deelnemers staat  
inmiddels op tien

Ook meedoen? Vraag je consulent of je in 
aanmerking komt.

Van links naar rechts: John, consulent Merle en praktijkbegeleider Aad


