
 

 

Aanmelding pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO (2e tranche). 

(informatie ten behoeve van regio’s/samenwerkingsverbanden) 

 

Inleiding aanmeldprocedure. 

In februari 2019 is aan 13 samenwerkingsverbanden deelname aan de 1e tranche pilots “Praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO” toegekend. Vanaf 23 april 

bestaat de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om zich aan te melden voor de 2e tranche pilots. Deze aanmeldingstermijn sluit op 27 mei 2019. 

 

Kans op over-aanmelding. 

Uiteraard kunnen alleen samenwerkingsverbanden deelnemen aan de 2e tranche die aan de voorwaarden (zie hieronder) voldoen. De kans is echter ook aanwezig dat 

er meer aanmeldingen zijn, die voldoen aan de voorwaarden, dan dat er ruimte is binnen de pilots. In dat geval zal in overleg met de opdrachtgevers (OCW/SZW) 

worden bepaald aan welke aanvragen deelname kan worden toegekend. Om dat overleg gedegen te kunnen voeren is het van belang dat ruim voor de sluitingsdatum 

(27 mei) zicht is op de potentiële aanmeldingen voor de 2e tranche. Daarom vragen wij de samenwerkingsverbanden om formulier A uiterlijk 20 mei ingevuld aan SBB 

toe te sturen. 

 

Aanmeldprocedure 

Graag uiterlijk 20 mei een volledig ingevuld formulier A aan SBB (zie adres formulier) toesturen. 

 

Uiterlijk 27 mei schrijft het samenwerkingsverband zich definitief in door middel van een volledig ingevuld formulier B voor deelname aan de pilots. 

 

N.B.: Als formulier B wordt ingediend vóór 20 mei, is het niet nodig om formulier A toe te sturen! 

 

Voorwaarden voor deelnemende samenwerkingsverbanden 

Alleen samenwerkingsverbanden die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen ze zich schriftelijk aanmelden voor deelname bij SBB: 

1. De partijen in het samenwerkingsverband zijn bereid om rollen en verantwoordelijkheden voor werving van potentiële deelnemers en potentiële erkende 

leerbedrijven op zich te nemen. Er wordt gestreefd naar ca. 150 deelnemers per samenwerkingsverband. 

2. Ingeval van een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn maakt de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio altijd deel uit van het samenwerkingsverband. 

3. In het samenwerkingsverband participeert altijd een (bekostigde of niet-bekostigde) mbo-instelling, die in staat moet zijn de volledige mbo-opleiding in de 

regio uit te voeren in de (niet-bekostigde) derde leerweg. 

4. De mbo-instelling in het samenwerkingsverband beschikt over een erkenning voor de derde leerweg (aan te vragen bij DUO) op het moment dat de 

praktijkleerroutes van start gaan (binnen 3 maanden na toekenning deelname pilots). 

5. De deelnemende (bekostigde of niet-bekostigde) onderwijsinstelling is in staat om deelnemers (indien gewenst), aansluitend aan het praktijkleertraject, in te laten 

stromen in een - al dan niet verkorte - kwalificerende mbo-opleiding, gericht op het behalen van mbo-certificaat of mbo-diploma. 

(N.B.: Een praktijkverklaring geeft geen recht tot in- of doorstroom in een mbo-opleiding.) 



 

 

6. Het samenwerkingsverband is bereid om een 'inclusieve adviesfunctie mbo-praktijkleren' in te richten om ervoor te zorgen dat alleen werkenden en 

werkzoekenden aan de pilots deelnemen, voor wie het behalen van een mbo-diploma (incl. Entree) of een mbo-certificaat vooralsnog een brug te ver is. 

7. Uitvoering van de mbo-praktijkleerroutes, en eventuele extra begeleiding en ondersteuning, worden gefinancierd uit middelen die de partijen van het 

samenwerkingsverband ter beschikking stellen. 

8. Voor de beoogde deelnemers aan de praktijkleerroutes wordt voorzien in een vorm van inkomen (waarbij productieve arbeid cao-conform beloond wordt). 

9. Het samenwerkingsverband is in staat om, binnen drie maanden na bevestiging van deelname, tot uitvoering van de eerste trajecten binnen de pilot te komen. 

De verwachtte datum van bevestiging van deelname is 3 juni 2019. 

10. Het samenwerkingsverband wijst uit haar midden een vaste contactpersoon aan als counterpart voor het projectteam van SBB en de Programmaraad. 

11. Aanmelding vindt plaats via schriftelijke aanmelding bij SBB (j.terhaar@s-bb.nl). Daarbij maakt men gebruik van de formulieren A en B die compleet ingevuld 

worden ingediend. 

 

Selectieproces voor deelname pilots. 

Selectiecriteria voor de 2e tranche. Het samenwerkingsverband: 

 voldoet aan voornoemde voorwaarden. 

 heeft zich uiterlijk 27 mei via het formulier B (definitieve aanmelding) conform procedure aan SBB alle gevraagde informatie verstrekt voor aanmelding aan de 2e 

tranche. 

 is een reeds bestaand netwerk dat snel kan organiseren. 

 organiseert actieve samenwerking tussen gemeenten en/of UWV, werkgevers, mbo-instellingen. 

 is bekend met het opleiden op niveau van werkprocessen (onderdelen van de mbo-opleiding), en met leren in de beroepspraktijk 

 beschikt over een actief netwerk van werkgevers i.v.m. het ophalen van werkplekken (met arbeidsmarktperspectief en baangarantie bij succesvolle afronding) 

voor de doelgroep van de pilots. 

 voor werkgeversinitiatieven (gericht op werkenden) kan beschikken over een netwerk dat minimaal bestaat uit werkgevers en een mbo-instelling (bekostigd 

of niet-bekostigd). 

 

Selectiecriteria overall voor het totaal van de pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO: 

- In de combinatie van deelnemende pilots moeten werkenden en werkzoekenden vanuit de doelgroepen P-wet, statushouders / migranten en laaggeletterden, 

WW/Wajong/WIA bediend worden. Niet alle doelgroepen hoeven in één regio vertegenwoordigd te zijn, maar in de combinatie van de deelnemende regio’s 

moet de diversiteit aan doelgroepen voldoende geborgd zijn. Dit weegt mee in de beoordeling voor toekenning van deelname aan de pilots. 

- Bij de selectie zal daarnaast gelet worden op voldoende regionale spreiding van de pilots. 
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Formulier A: vooraanmelding tweede tranche pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. 
N.B.: Aanmelding vindt plaats uiterlijk 20 mei 2019 via schriftelijke aanmelding bij SBB (j.terhaar@s-bb.nl). Daarbij maakt men gebruik van dit formulier dat compleet 

ingevuld wordt ingediend. 
 

Naam samenwerkingsverband (indien van 
toepassing) 

 

Naam arbeidsmarktregio 
 

 

Deelnemende partijen (let op voorwaarden en criteria) 

 Naam: Vertegenwoordigd door: 

MBO-instelling   

Centrumgemeente   

Aanvullen andere partijen hieronder: 

   

   

   

   

   

Contactpersoon (evt. tijdelijk) voor 
projectteam SBB en Programmaraad 

Naam: Email-adres: 

Telefoon: 

Doelgroepen die het samenwerkingsverband 
gaat bedienen binnen de pilots 
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Formulier B: inschrijving tweede tranche pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. 
N.B.: Inschrijving vindt plaats uiterlijk 27 mei 2019 via schriftelijke aanmelding bij SBB (j.terhaar@s-bb.nl). Daarbij maakt men gebruik van dit format dat compleet 

ingevuld en ondertekend wordt ingediend. 
 

Naam samenwerkingsverband (indien van 
toepassing) 

 

Naam arbeidsmarktregio 
 

 

Deelnemende partijen (let op voorwaarden en criteria) 

 Naam: Vertegenwoordigd door: 

MBO-instelling   

Centrumgemeente   

 
Vaste contactpersoon voor projectteam SBB 
en Programmaraad 

Naam: Email-adres: 

Telefoon: 

Doelgroepen die het samenwerkingsverband 
gaat bedienen binnen de pilots 

 

 

 

 

 

Bij de inschrijving wordt een bijlage toegevoegd met een beschrijving van het samenwerkingsverband met daarin opgenomen: 
• Welke partijen maken deel uit van het samenwerkingsverband (naw-gegevens van alle partijen vermelden) 
• Wie zijn de contactpersonen per partij (functie/rol, email-adres) 
• Ambitie en concrete doelen van het samenwerkingsverband (zo mogelijk per doelgroep) 
• Benoemen specifieke doelgroepen (met streefwaarden aantallen per doelgroep) 

 

Het samenwerkingsverband verklaart door ondertekening te (kunnen) voldoen aan de gestelde voorwaarden en criteria. 
 

Namens samenwerkingsverband in de 
arbeidsmarktregio ondertekend door 
(minimaal directeursniveau):  

Naam: Handtekening Datum: 
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