
Met de Praktijkleerroute vergroot je jouw kansen op de 
arbeidsmarkt. Je hoeft geen lessen te volgen of examen te doen. 
Je leert gewoon alles in de praktijk!

Hoe werkt het:
- Je loopt 6 maanden stage bij een erkend leerbedrijf. 
- Je leert op de werkvloer een aantal taken op mbo niveau 1. 
- Je krijgt begeleiding van het leerbedrijf waar je stage loopt.
- Je krijg ook begeleiding van een praktijkbegeleider van een 

mbo-school.

Wat leer je?
- Uitvoeren van werk bij de ontvangst en opslag van 
 goederen en/ of producten.
- Onderhouden van de artikelpresentatie.
- Verzorgen en onderhouden van de werkplek en de 

werkomgeving.
- Ontvangen van de klant.
- Assisteren van verkopende collega’s.

Wat vragen wij van jou?
De Praktijkleerroute is iets voor jou als:
- Je goed bent in werken met je handen.
- Je graag in de verkoop of retail wilt werken.

- Je wilt laten zien wat je kunt.
- Je bent op zoek naar werk.
- Je werkt en wat anders wilt gaan doen.

Wat krijg je?
- Als je de taken bij het leerbedrijf goed uitvoert, dan krijg je een 

mbo-verklaring met praktijkverklaring.
- Met een praktijkverklaring kun je laten zien waar je goed in 

bent.
- Met een praktijkverklaring heb je meer kans op een betaalde 

baan, bijvoorbeeld bij het leerbedrijf of een ander bedrijf.
- Je kunt verder leren in het mbo.

Voorwaarden en kosten:
Voor jou kost de Praktijkleerroute niets. Wel heb je een 
leerwerkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Heb je deze nog 
niet? Dan gaan we samen op zoek naar een geschikte plek.

Meer informatie?
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Stuur een e-mail naar 
het Leerwerkloket: rijkvannijmegen@leerwerkloket.nl. 

Zet in je bericht dat je interesse hebt in de Praktijkleerroute voor 
de verkoop en retail.

Werken in de verkoop en retail?
Leer in de praktijk!

Op zoek naar een baan in de verkoop en retail, maar geen diploma?
Kies voor de Praktijkleerroute en haal een praktijkverklaring.
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