
Webinar Praktijkleren in het mbo



Kort voorstellen



VOORDAT WE BEGINNEN

▪ On demand beschikbaar

▪ Interactief

• ‘Stel-een-vraag-knop’

• Polls



• Onze arbeidsmarktregio zet bij- en omscholing 

door combinaties van werken en leren via het mbo 

in, om de arbeidskansen te vergroten. 

❑ Ja

❑ Nee

❑ Aan het verkennen

❑ Weet ik niet

Poll 1: Inzet mbo in de regio



• De praktijk in Noord-Limburg

• Informatie over het steun- en herstelpakket

• De mogelijkheden die het mbo biedt voor om-

en bijscholing van werkenden en 

werkzoekenden

• Materiaal om aan de slag te aan 

Wat gaan we doen? 



• Onze arbeidsmarktregio zet bij- en omscholing 

door combinaties van werken en leren via het mbo 

in, om de arbeidskansen te vergroten. 

❑ Ja

❑ Nee

❑ Aan het verkennen

❑ Weet ik niet

Antwoorden Poll 1: Inzet mbo in de regio



Geleerde lessen uit de praktijk van 
de regio Noord-Limburg

Caroline Tebbens – Leerwerkloket Noord-Limburg



De praktijk in Noord-Limburg



Over het steun- en herstelpakket 

Nicole Pietersen – Ministerie SZW



• Praktijkleren in het mbo onderdeel van 

aanvullend sociaal pakket

• De globale inhoud en planning van de 

regelingen

Wat gaan we doen?



Intensieve ondersteuning 
en begeleiding

Scholing en ontwikkeling 
voor behoud van werk

Bestrijding 
jeugdwerkloosheid

Aanpak armoede en 
schulden

1,4 miljard 

Aanvullend sociaal pakket



• Crisis heeft (onderkant van de) arbeidsmarkt 

hard geraakt

• Bij- en omscholing nodig voor behoud van en 

terugkeer naar werk

• 63 mln voor praktijkleren in het mbo: werken 

en doen (deel) mbo-opleiding met als 

resultaat diploma, certificaat, 

praktijkverklaring

Waarom nu inzetten op scholing?



• Combi werken (met inkomen) met leren

• Kort opleiden nu ook mogelijk 

• Past bij praktisch ingestelde mensen

• Werkgevers willen graag op de werkvloer 

opleiden

Waarom praktijkleren in het mbo? (1)



Waarom praktijkleren in het mbo? (2)

• Landelijke infrastructuur is er al: > 400 

opleidingen en 250.000 erkende 

leerbedrijven

• Documenten herkenbaar voor werkgevers en 

scholen (civiele waarde)

• Maakt door ontwikkelen of overstappen naar 

andere sector makkelijker



Regeling: financiën 

63 miljoen euro voor 2021

Via tijdelijke regelingen SZW

Vergoeding voor mbo’s en werkgevers



Regeling: voor wie 

Uitvoering door regionale 

mobiliteitsteams

Met werkloosheid bedreigden en 

werkzoekenden na 12 maart 2020



Regeling: voorwaarden

In derde leerweg

Maximaal 9 maanden

Drie overeenkomsten



• Verwachte publicaties (Q1-2021):
- Tijdelijke regeling voor inkoop 

mbo-opleidingen door regionale 
mobiliteitsteams (RMT’s)

- Tijdelijke regeling voor vergoeding 
werkgevers

Meer informatie op Rijksoverheid: 

Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Wat is de planning?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/30/voortgang-uitwerking-aanvullend-sociaal-pakket


Wanneer starten de RMT’s?

Groot Amsterdam, Midden-Brabant, 

Utrecht
Rijnmond, Stedendriehoek &West-

Veluwe

NO-Brabant, ZO-Brabant, Haaglanden

Zuid-Limburg, Twente, Groningen

Overige regio’s

Gestart:

Nov‘20

Gestart:

Dec’20

Start:

Jan’21

Startdatum

Febr’21

Startdatum

Mrt’21



• Deze regeling voorziet in de behoefte om kansen 

voor om- en bijscholing in de regio door te 

ontwikkelen. 

❑ Ja

❑ Nee

❑ Weet ik niet

Poll 2: Bijdrage van steun- en herstelpakket



• Deze regeling voorziet in de behoefte om kansen 

voor om- en bijscholing in de regio door te 

ontwikkelen. 

❑ Ja

❑ Nee

❑ Weet ik niet

Antwoorden Poll 2: Bijdrage van steun- en 

herstelpakket



Vormen van om- en bijscholing via 
praktijkleren in het mbo

Annemiek Haneveld – SBB 



• https://youtu.be/BuDInHWi_iA

https://youtu.be/BuDInHWi_iA


Via de Derde leerweg:

1. het behalen praktijkverklaring

2. het behalen van een certificaat

3. het behalen van een diploma

In aanvulling op bol en bbl

Vormen van praktijkleren in het mbo 



Werkenden en werkzoekenden

met en zonder startkwalificatie 
diploma of certificaat (nog) niet haalbaar 

Is bedoeld voor:

1. Praktijkleren met de Praktijkverklaring  1/1 



• Praktijkdeel mbo-opleiding

• Werkzaamheden op maat

• Erkend leerbedrijf/ 

praktijkopleider

• Kwaliteit en ondersteuning

(mbo-instelling en SBB)

• Aanvullend ondersteuning 

(gemeente / UWV)

1. Praktijkleren met de Praktijkverklaring  1/2 



Werkenden en werkzoekenden voor 

wie arbeidsmarktrelevant onderdeel van een 

mbo-opleiding voldoende is 

om aan het werk te komen of te blijven

Is bedoeld voor:

2. Opleiden gericht op certificaat              1/1                                                                  



• Vastgesteld arbeidsmarkt gericht 

onderdeel van mbo-opleiding

• Afgerond takenpakket (onderdeel 

van beroep)

• Praktijkdeel in leerbedrijf, lessen, 

examen

• Landelijk erkend mbo-certificaat 

(opname in diplomaregister)

2. Opleiden gericht op certificaat              1/2                                                                  



• Gemeente, UWV, mbo-
instelling, SBB, werkgevers, 
werknemers en 
ondersteunende partijen

• Inzet op kansrijke sectoren

• Wat is behoefte werkgevers in 
de regio

• Inzet praktijkverklaring of 
certificaat voor start kandidaat

Samenwerking in de regio



Melden van tekorten 

Vertrekpunt voor werving 
van voldoende leerbanen:

Meldpunt Stage en Leerbanen 
Voor een specifieke student of 

werkzoekende speciale wensen kunt u 
een melding doen via dit meldpunt. Een 
adviseur van SBB uit uw regio neemt zo 

spoedig mogelijk contact met u op.



Materiaal om aan de slag te gaan



• Kijk op samenvoordeklant.nl/praktijkleren 

welke arbeidsmarktregio’s aan de pilot 

praktijkleren met de praktijkverklaring 

hebben deelgenomen

• Raadpleeg de websites van SBB en de 

Programmaraad waar informatie te vinden 

is over: 

Materiaal om aan de slag te aan 

• Infographic processtappen 

• Werkwijzer 

• Praktijkvoorbeelden
• Filmmateriaal

• Infographic werkgevers 

https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/werkgevers-en-werkzoekendendienstverlening/praktijkleren
https://www.s-bb.nl/de-kracht-van-praktijkleren-in-het-mbo


Meer informatie is te vinden op de website van 
SBB:

– Overzicht en inhoud van alle bestaande 
certificaten is te vinden via deze link.

– Overzicht (per kwalificatie) van de 
certificaten voor beroepsgerichte 
onderdelen is te vinden via deze link.

– Indienen voorstellen voor certificaten 
kan via deze link.

Meer weten over certificaten 

https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/certificaten?%5Fgl=1%2And5pzz%2A%5Fga%2AMjA5Njk2NzU1NS4xNTk5NDYyMjI3%2A%5Fga%5F6VGYSVRSB3%2AMTYwNzUyODQ5OC4yOS4xLjE2MDc1Mjg1NzcuMA%2E%2E
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/Lijsten/Groep/13
https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/aanvraag


1. … ontvang graag het 

ProgrammaraadJournaal van de 

Programmaraad 

1. … graag het evaluatieformulier invullen

Ja, ik ….



• Onbeantwoorde vragen worden via de FAQ 

teruggekoppeld

• On demand terugkijken

• Bedankt voor je deelname 

• Samen deuren openen naar werk door inzet 

van praktijkleren in het mbo 

Tot slot




