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Sluitende aanpak kwetsbare jongeren 16-27 jaar



• Werkend leren volgens Boris-aanpak is sluitende aanpak

• Gebruik van de mbo kwalificatiestructuur en leerbedrijven

• Productieve inzetbaarheid staat beschreven in werkprocessen 

op mbo niveau 2 

• Geen diploma, dan een praktijkverklaring 

met werkprocessen op (zo mogelijk) niveau 2

• Doorgroei en doorontwikkeling binnen bedrijf door uitbreiding 

werkprocessen of verhogen niveau

Geen diploma, en dan…?



 Bewijsstuk op basis van kwalificatiestructuur (landelijk vastgesteld): 

kleinste bouwsteen is een werkproces

 Er kan uit alle kwalificatiedossiers geput worden voor maatwerk

 Afgegeven door erkend leerbedrijf, met steun van de sociale partners 

en bedrijfstakken. Civiele waarde op de arbeidsmarkt.

 Praktijkopleider van het leerbedrijf beoordeelt de praktijkcomponent 

van de werkprocessen

 Kwaliteitsborging: kwalificatiestructuur is de basis, erkend leerbedrijf,  

geregistreerde praktijkopleider

 Logo bedrijf en bedrijfstak

De Boris-aanpak en praktijkverklaring



• Benutten infrastructuur en expertise leerwerkbedrijf voor praktische 

opleiding

• Sw ontwikkelt zich tot leerwerkbedrijf en/of productiebedrijf (sw 2.0)

• Veranderde wetgeving (Participatiewet, Beschut werken, Kwaliteit vso, 

Passend onderwijs, sluitende aanpak kwetsbare jongeren) zorgt voor 

nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio

• Gemeente zet infrastructuur en expertise leerwerkbedrijf in voor P-wet 

kandidaten, arbeidstoeleiding schoolverlaters zonder arbeid die (nog) 

geen startkwalificatie kunnen behalen en kwetsbare werkzoekenden

Geen vervolgonderwijs, geen baan, en dan…



Jongeren op weg naar arbeid

pro/vso

Gemeente, UWV
ROC, AOC

Praktijkverklaring
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Praktijkverklaring 
en/of diploma

Praktijkverklaring

Reguliere werkgever
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Leerwerkbedrijf



• Uitgaan van kansrijke sectoren en/of kansrijke werksoorten

• Werkend leren via praktijkgerichte en arbeidsmarktgerichte 

opleidingen.

• De structuur van beroepsopleidingen, mbo kwalificatiestructuur, is 

de basis voor de route naar arbeid

• Opleidingsduur en –inhoud zijn afhankelijk van de werkgeverseisen 

en de te bereiken loonwaarde in werkprocessen

• Bereiken werkprocessen als doel van het maatwerktraject

• Praktijkverklaring zodra loonwaarde is bereikt

• Inzet Praktijkverklaring als bouwsteen in de mbo diploma route

De pilot vso/pro/sw



Doorstroom naar werk

80-90% doorstroomgarantie 

met Praktijkverklaring

216
Voortgezet speciaal onderwijs

174
Praktijkonderwijs

56
MBO onderwijs

5.000
Voortgezet speciaal onderwijs

5.000
Praktijkonderwijs

53.000
Zonder startkwalificatie

MBO / VMBO

25
Bedrijfstakken erkennen Boris 

Praktijkverklaringen

Deel van MBO 

kwalificatiedossier inclusief 

ontwikkeltools

Gericht op kansrijke werksoorten 

en werkgeverseisen

Draagvlak vanuit Cedris, SBCM, 

VNO-NCW, MKB-NL, 

bedrijfstakken

92.000
Leerbedrijven zijn bereid 

kandidaten zonder 

startkwalificatie te scholen

40% van totaal 230.000 

leerbedrijven

Aantal Scholen
Kandidaten zonder 

startkwalificatie
Certificering Leerbedrijven

25
Arbeidsmarktregio’s betrokken

bij ‘Op Stap naar Werk’

9
Kopgroep ontwikkelbedrijven

Opleiding en toetsing gericht op  

loonwaarde verbetering

(kwaliteit, tempo, inzetbaarheid)

Ontwikkelbedrijven



Voor én met werkgevers o.b.v. MBO kwalificatiedossiers

Methodische arbeidontwikkeling

Ondersteuning

thuissituatie 

(MEE)

Detachering / 

LKS / No- Riks 

polis 

Mogelijkheden 

subsidie 

jobcoaching

Mogelijkheden 

subsidie 

praktijkleren

Leskaarten, 

oefenopdrachten, 

kennistesten 
(t.b.v. docenten/trainers)

Input werkgevers (kansrijke werksoorten en werkgeverseisen)

Werkopdrachten, 

instructiefilms m.b.t. 

kwaliteit/tempo/inzicht. 
(t.b.v. praktijkopleiders)

Management informatie en 

coachmodel
(t.b.v. praktijkopleiders en 

trajectbegeleiders)

Intake 
(SBB Werkverkenner)

Klassikaal les / workshops
(PTC Groep / Werkstap)

Uitvoeren in de praktijk
(PTC Groep / Werkstap)

Praktijkbegeleiding
(PTC Groep / Werkstap)

Plaatsen en certificeren  
(Praktijkloket)

1 2 3 4 5



Implementatie

Ontwikkelfases leerwerkbedrijven

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Professionalisering DOORSTROOMPROCES

Geen eenduidig 

doorstroomproces aanwezig

een standaard en uniform  

doorstroomproces ontbreekt

Over het algemeen een 

willekeurige benadering 

voor doorstroming.

*Bron: PTC Groep

Een informeel 

doorstroomproces 

gebaseerd op overtuigingen 

vanuit het management

Het doorstroomproces is niet 

formeel geïmplementeerd

van coaches wordt verwacht 

dat ze werken conform het 

proces, maar het toepassen 

wordt niet gemeten of 

gerapporteerd

Beperkte afstemming tussen 

afdelingen 

Het integrale 

doorstroomproces is formeel 

vastgelegd

Coaches werken conform 

het integrale proces en een 

uniforme methodiek

Beoordeling wordt veelal 

achteraf gedaan op basis 

van papieren rapportages

Beperkte en 

gefragmenteerde   

managementinformatie

Een integraal systeem wordt 

toegepast van diagnose t/m 

account management, 

effectiviteit van het proces 

wordt dynamisch gemeten 

en gerapporteerd

Constante feedback op 

effectief toepassen van het 

doorstroomproces

Proactieve sturing op KPI’s 

wat leidt tot resultaat 

verbetering en daarmee een 

succesvol leerwerkbedrijf

Integrale koppeling met 

vacaturebanken, 

gemeenten, scholen, SW 

bedrijven en bedrijfsleven

Ad hoc Informeel Gestructureerd Integraal



Voorbeeld Op stap naar werk met Praktijkverklaring

Kansrijke werksoorten 

en werkgeversvraag

Versterken bestaande 

lokale initiatieven 

incl. business cases

Instroom – Intake -

POP + leerwerktraject

Ontwikkeling MKB

Werknemersvaardigheden

Vakgericht ontwikkelen 

bij werkgever

MBO bouwstenen / 

Diploma

Duurzame uitstroom

‘baan garantie’

Praktijkverklaring

Beoordeling

werkgever

Leerhouding

Sociale en  

Arbeidsvaardigheden

Motivatie 

Programma’s SBCM 

werkportaal

Praktijkverklaring

Beoordeling

werkgever

Vak certificaten

MBO 

werkprocessen

Werkgeverseisen

Examinering MBO

Taalvaardigheden

Rekenvaardigheid

Loopbaan /

burgerschap

MBO bouwstenen

MBO Diploma

In samenwerking met regionale werkgevers



• Kandidaten

• perspectief: 80% kans op werk, bij afronding leerwerktraject

• Werkgevers: 

• gecertificeerde en gekwalificeerde werknemers o.b.v. 

personeelsbehoefte

• besparing werving en selectie inspanning en kosten

• Onderwijsinstellingen: 

• praktijkleren buiten de schoolmuren en monitoring resultaten

• aansluiting op arbeidsmarkt- en werkgeverseisen 

• afname voortijdig schoolverlaters en duurzame doorstroming naar werk

• Gemeente: 

• duurzame uitstromen met erkend certificaat en bewezen vaardigheden

• afname uitkeringen en aanvragen

• Leerwerkbedrijven

• perspectief bieden voor (nieuwe) doelgroepen, ‘garantie op werk’ met 

Praktijkverklaring (of diploma)

• zichtbare meerwaarde in de arbeidsmarktregio

Win-win situatie



Meer informatie

SBB SBCM PTC Groep
Monique Mol Arjan van der Borst Alex Wijnakker
m.mol@s-bb.nl a.vanderborst@caop.nl a.wijnakker@ptcgroep.nl
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• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



