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Praktech zoekt top Leerwerkmeesters 
 
Praktech, Vak-en Ontwikkelschool Limburg, is in 2021 verzelfstandigd. Hiermee 
is de organisatie enorm in ontwikkeling en heeft grote ambities! 
 
Praktech is een trainings- en opleidingsschool die zich (vooralsnog) met name 
richt op bouw/techniek en opereert in een brede maatschappelijke context. 
Met aandacht voor de persoonlijke situatie van de (jong-)volwassene worden 
cursisten in kleine groepen op maat gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt.  
Vaak betreft het mensen voor wie het lastig is een theoretische leerweg af te 
ronden, maar die juist vanwege hun praktische kwalificaties en talenten toch 
interessant zijn voor bedrijven en instellingen.  
 
Praktech heeft haar hoofdlocatie in Cadier & Keer met vestigingen in 
Landgraaf en Heerlen. De ambitie is om onze organisatie de komende jaren 
zowel inhoudelijk als qua omvang te laten ontwikkelen.  
Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste leerwerkmeesters die zowel het 
geduld hebben met onze specifieke doelgroepen als ondernemend zijn in hun 
aanpak.      
 
Beschrijving 

Werk jij graag in een enthousiast en gedreven team, binnen een dynamische, 
maatschappelijk georiënteerde organisatie? Beschik jij over ervaring binnen het 
bedrijfsleven (bouw/techniek) en ben je geschoold als leerwerkmeester, 
jobcoach of ben je bereid de cursus leerwerkmeester te volgen?                 
Dan nodigen we je uit te solliciteren. 

Wat ga je doen? 

- Je geeft les in het cursusaanbod, samen met de cursist houd je de 
vorderingen bij in hun portfolio. 

- Je onderhoudt contact met verwijzer, stagebedrijf of werkgever. 
- Draagt zorg voor het leslokaal, materiaal en gereedschap. 
- Neemt deel aan teamvergaderingen en denkt mee over het verbeteren 

van de organisatie Praktech. 
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Wij bieden jou:  

- Een opdracht waarin er ruimte is om verder te ontwikkelen als 
leerwerkmeester/jobcoach. Een team waarin meedenken  
gewaardeerd wordt! 

- Een opdracht van een jaar op basis van 0,5 fte met de intentie te 
verlengen bij goed functioneren. (Niet in dienstverband) 

- Een heldere ZZP overeenkomst van opdracht conform wet- en 
regelgeving. 
 

Meer informatie:     Website: www.praktech.nl  
Voor vragen kunt u bellen met:  Ramses Jongewaard, directeur Praktech. 
Telefoon:      06 50 60 52 21.  
Interesse Stuur uw motivatiebrief met CV tot 

uiterlijk 28 februari 2022 op naar 
info@praktech.nl 

Wanneer: Gesprekken zullen in de tweede en derde 
week van Maart plaatsvinden.  

Start: 1 Mei 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


