
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Stichting Praktijkleren 

Stichting Praktijkleren is ontstaan op initiatief van de roc’s. Samen 

met de docenten ontwikkelen we les- en examenmateriaal dat 

aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen scholen bij ons 

terecht voor training, advies en ondersteuning. We doen dat voor de 

opleidingen binnen Zakelijke dienstverlening, Veiligheid, Commercie 

en ICT. 
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De mogelijkheden van practice enterprises 

Bent u op zoek naar een praktische invulling van het beroepsgerichte 

programma? Wilt u uw leerlingen/studenten laten ervaren wat het wer- 

ken in een (handels)onderneming inhoudt? Wilt u ze helpen een optimale 

studiekeuze te maken? Overweeg dan eens de mogelijkheden die een 

practice enterprise uw school (vmbo/mbo/hbo) kan bieden. 

 

 
Wat is een practice enterprise? 

Een practice enterprise (PE) is een oefenbedrijf dat werkt als een echt 

bedrijf, met alle werkprocessen, producten en diensten die daarbij 

horen. Bedrijfsleiders (docenten) begeleiden de ‘trainees’ (leerlingen/ 

studenten) bij het uitvoeren van alle voorkomende taken. Al werkend 

leren de trainees alle facetten van het werken in een handelsonderne- 

ming kennen. Er vindt geen werkelijke overdracht van goederen, geld of 

diensten plaats, maar alle daarvoor benodigde transacties wel. Er worden 

orders geplaatst, facturen gemaakt, een voorraadadministratie gevoerd 

en artikelen gepromoot op websites en via folders. De 7.500 over de hele 

wereld verspreide oefenbedrijven handelen met elkaar. Jaarlijks zijn er 

(inter)nationale handelsbeurzen waar de trainees nieuwe klanten werven 

en hun netwerk vergroten. 

Iedere opleiding kan zijn PE zelf inrichten op basis van de door de school 

gestelde doelen. 

 

Waarom een practice enterprise? 

De ervaring die leerlingen/studenten in een PE opdoen is van grote waar- 

de. Ze leren de werkzaamheden en de workflow van een onderneming 

kennen en oefenen met vaardigheden als (internationaal) telefoneren, 

onderhandelen en samenwerken. 

Een PE is op verschillende manieren in te zetten, zowel in het mbo als in 

het vmbo en hbo. Een PE kan ook worden ingezet voor reïntegratietrajec- 

ten en voor begeleidingstrajecten naar een baan. 

Voorbeelden 

Algemeen 

• Bij het aanleren van basisvaardigheden van verschillende beroepen 

• Bij het aanleren van sociale en werknemersvaardigheden die in 

vrijwel elk beroep terugkomen 

• Als oriëntatie op toekomstige beroepen en op het bedrijfsleven 

• Bij het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden 

• Als oefening in het starten en runnen van een eigen onderneming 

• Als middel om moderne vreemde talen contextgericht te oefenen 

 
 

Vmbo 

• Voor het oefenen van taken en deeltaken (bijvoorbeeld bij vmbo E&O) 

• Als leeromgeving van de profielmodulen en keuzevakken (bijvoor- 

beeld bij vmbo D&P) 

• Als invulling van het beroepsgerichte programma bij theoretische en 

gemengde leerweg van het vmbo 

 

 
Mbo 

• Bij de praktijkcomponent van werkprocessen in een kwalificatie- 

dossier 

• Bij de praktijkcomponent van verschillende keuzedelen, zoals 

Oriëntatie op ondernemerschap en Ondernemend gedrag 

• Als onderdeel van het loopbaanprogramma binnen een opleiding 

• Als oriëntatie-instrument bij scholen die brede opleidingen aanbieden 

• Als erkend leerbedrijf (sommige bestaande PE’s worden ingezet en 

bekostigd om voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie 

te laten behalen) 

 

 
Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden te bedenken. Kortom: PE’s zijn 

inzetbaar van oriëntatie tot en met assessments. 

 
Wereldwijde organisatie 

In 42 landen wereldwijd zijn ruim 7.500 practice enterprises actief in 

scholen, universiteiten, opleidingsinstituten en bedrijven. PE’s worden 

in hun eigen land ondersteund door een Central Office en zijn verenigd 

in het wereldwijde netwerk van EUROPEN-PEN International (hoofdkan- 

toor gevestigd in Essen, Duitsland). In Nederland zijn inmiddels enkele 

tientallen PE’s actief. Zij worden ondersteund door PenNed (Practice 

enterprise network Nederland), onderdeel van Stichting Praktijkleren. 

 

Wie doet wat? 

PenNed zet met startende scholen een trainingstraject op, maakt een 

website voor aanmelding, regelt toegang tot de banksoftware en de da- 

tabase met alle oefenbedrijven in de wereld, organiseert coaching van 

de scholen en bedrijfsleiders, richt een helpdesk op, regelt uitwisseling 

van en verstrekt informatie aan alle andere scholen en geïnteresseerde 

organisaties. 

De startende scholen organiseren draagvlak in hun school, richten de 

PE in naar hun eigen specifieke wensen en betrekken waar mogelijk het 

lokale bedrijfsleven erbij. 

 
Meer weten? 

Wilt u meer informatie over practice enterprises? Wilt u met uw school 

meedoen? Neem dan contact met ons op via 

penned@stichtingpraktijkleren.nl. Houd ook de website www.penned.nl 

in de gaten. 
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