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Doel pilots

• Ervaring opdoen met maatwerk-praktijkleren met de 
praktijkverklaring in het MBO als middel om:

– plaatsing in arbeid te ondersteunen

– leerervaringen vast te leggen

– employability op de arbeidsmarkt te vergroten 

• voor werkzoekenden en werkenden die (nog) geen mbo-
diploma (incl. entree) of mbo-certificaat  kunnen behalen



Praktijkleren in het mbo

Doelgroep werkende en werkzoekende, koers op:

1. MBO-diploma (preferent) (kwalificerend) (bbl)

2. MBO-certificaat (kwalificerend) (bbl – niet bekostigd)

NIEUW: (Nog) niet haalbaar? Dan:

3. MBO-Praktijkleerroute met Niet kwalificerend

praktijkverklaring e.v.t. aangevuld

met lessen en/of deelexamens



Praktijkverklaring
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Het verbinden van het mbo-instrumentarium aan de 
uitdagingen op de (regionale) arbeidsmarkt.

Maatwerk in Praktijkleren, ook (of vooral) als een diploma 
(vooralsnog) niet haalbaar is.

Meer werkzoekenden aan het werk, meer werknemers op 
duurzame arbeidsplaatsen

Ambitie



Kaders opdracht
• Maatwerkleren op onderdelen van de kwalificatiestructuur 

(werkprocessen)

• Via derde leerweg/niet bekostigd

• BPV op leerwerkplek in erkend leerbedrijf

• Geen examenverplichting 
– Aanvullende lessen of deelexamens mogen wel onderdeel van 

maatwerk zijn



Vervolg kaders
• Door mbo-instelling uit te geven document:

– praktijkverklaring/ getuigschrift met vermelding werkprocessen

– afgegeven door praktijkopleider leerbedrijf

• Samenwerkingsverband (minimaal):
– erkend leerbedrijf

– gemeente/uwv

– mbo-instelling

– desgewenst ondersteund door intermediair



Lopende verkenningen (spin-off Boris)

• 6 soorten verkenningen:

– Regionaal

• Gemeentelijk initiatief (Groningen)

• Onderwijsinitiatief (MBO instellingen/Voordeel en Vervolg)

• Arbeids-ontwikkelbedrijf initiatief (SBCM/Cedris)

– Landelijk

• Sectoraal initiatief (VGN-Actis)

• Werkgevers-initiatief (TLN-NVG en Stoof)

• Departementaal initiatief (Justitie: overgang van detentie naar werk)



Tranche 1: Verder brengen van de beweging 

• Inzetten op de regionale initiatieven in 6-8 arbeidsmarktregio’s

(in de lopende verkenningen zijn 20 regio’s aangesloten)

( er hebben zich per 21/01/2019 12 regio’s aangemeld voor 
deelname aan de 1e tranche)

• Inzetten op een landelijke doorontwikkeling werkgeversinitiatief

• Sectorale en departementale initiatieven willen aansluiten (2e

tranche)
– (komende periode verkennen op welke wijze) 



Tranche 1: Verder brengen van de beweging

• Leren van de ingezette beweging in de regio’s

– In beeld brengen van:

• Verschillende doelgroepen

• Passende (individuele) maatwerk-leerroutes (per doelgroep)

• Werkgevers (-eisen)

– Inclusieve Adviesfunctie

– Rollen en verantwoordelijkheden betrokken partijen (binnen 
samenwerkingsverbanden)

• De leerervaringen benutten voor de doorontwikkeling en 
uitvoering in de tweede tranche 



6. Planning pilots:

Duur twee jaar (dec. 2018 – nov. 2020):

• 1e tranche (toekenning deelname februari 2019)

• 2e tranche ( toekenning deelname juni 2019)

Juni 2019; eerste tussenrapportage

November 2019; tweede tussenrapportage

November 2020; eindrapportage



Aanmeldingen 1e tranche

Fryslan West-Brabant

Groningen en Noord-Drenthe Noordoost-Brabant

Drenthe Midden-Limburg

Zwolle Zuid-Limburg

Twente Rijnmond

Noord-Holland Noord Holland Rijnland

Doorzaam (voorheen Stoof) (gericht op werkenden)



Monitoring / rapportage
Verslag van (in ieder geval) ervaringen en aanbevelingen wat betreft:

- rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen

- werving van potentiele deelnemers en potentiele erkende leerbedrijven

- de uitvoering en begeleiding bij de opleidingstrajecten

- effecten opleidingstrajecten (vervolg richting baan en/of vervolgopleiding)

- werkbaarheid van inrichting van praktijkleren (incl. administratieve belasting)

- de werking van de ‘inclusieve-advies-functie' (selectie van deelnemers voor wie 
het behalen van een mbo-diploma/certificaat vooralsnog een brug te ver is)

- de financíering van de opleidingstrajecten

- het door OCW aangereikt testmodel/document voor deelnemers

Afstemming met onderzoeksvragen NRO.
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