
Project Leren door de praktijk te ervaren  
 
Samenvatting 
Op initiatief van sociale partners bij de cao LEO (Cumela Nederland, FNV, CNV Vakmensen 
en Vakvereniging Het Zwarte Corps) is samen met scholen en regionaal bedrijfsleven een 
aanbod van praktijktrainingen voor studenten aan de opleiding Groen Grond Infra ( zowel 
agrarisch loonwerk en groen & cultuurtechniek) gerealiseerd en uitgevoerd.  
Deze trainingen zijn onderdeel van de reguliere opleiding maar worden op en door 
bedrijven gegeven omdat de omstandigheden en beschikbare machines op de scholen niet 
voorhanden zijn. De praktijkbedrijven gaan een overeenkomst met de scholen aan voor het 
verzorgen van praktijktrainingen tegen een kostendekkend tarief. Vanuit sociale partn ers 
wordt er via het fonds Colland Arbeidsmarkt per praktijkdag (of dagdeel) een subsidie 
verstrekt. 
Samenvattend overzicht van deelnemers tot en met 31 juli 2019 aan de praktijktrainingen:  

Programma Aantal leerlingen Aantal dagdelen Gem aantal/ groep 

Eindtotaal 2315 726* 6,3 

 
 
Doelstellingen en resultaten 
Belangrijkste doelstellingen van het project 

1. Opzetten samenwerkingsverbanden tussen scholen die een opleiding GGI verzorgen 
met zogeheten “praktijkbedrijven” voor het in de praktijk van het beroep verzorgen 
van opleidingen agrarisch loonwerk en groen & cultuurtechniek (in onderwijstijd).  

2. Netwerk van deze praktijkbedrijven voor alle AOC-opleidingslocaties.  
3. Stimuleren van de inzet van deze praktijkbedrijven door het vanuit sociale partners 

beschikbaar stellen van een subsidie aan het bedrijf per praktijkdag  
4. Realiseren van 654 praktijkdagen. 

 
Realisatie  

1. 13 samenwerkingsverbanden gerealiseerd 
2. Netwerk van 24 praktijkbedrijven gerealiseerd 
3. €113.920,- aan subsidies uitgekeerd t/m 31 juli 2019 door sociale partners, waarvan 

€ 54682,- aan subsidie vanuit het Aequorfonds 
4. 726 dagdelen praktijktrainingen gerealiseerd 

 
Door deze activiteiten was het mogelijk om de mbo-studenten met grote machines te laten 
werken en specifieke werkzaamheden uit te voeren in praktijk omstandigheden en onder 
begeleiding en met instructie van werkgevers en/of werknemers afkomstig uit de 
dagelijkse beroepspraktijk.  
 
Vervolg 
Uit de evaluaties blijkt dat zowel de studenten, praktijkbedrijven als de scholen erg 
tevreden zijn over de opzet en invulling van de praktijkdagen. Mede door de subsidie 
vanuit het Aequorfonds is het initiatief om studenten meer praktische vaardigheden en 
kennis te laten verkrijgen door trainingen en instructies direct op een praktijkbedrijf en 
door ervaren vakbekwame medewerkers, uitgewerkt in een duurzame activiteit. Sociale 
partners in de groen, grond en infrastructuur hebben dan ook besloten om het project 
voort te zetten en daarbij vanuit Colland Arbeidsmarkt een subsidie voor de 
praktijkbedrijven beschikbaar te stellen.  
 


