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Het mbo: voor wie?



3 soorten leerroutes

• Diplomagerichte leerroute

• Certificaatgerichte leerroute

• Praktijkleerroute op maat



• Voor wie?

Jongeren en werkenden/werkzoekenden die 

opgeleid willen worden tot beginnend 

beroepsbeoefenaar.

• Wat?

– Student volgt een mbo-opleiding niveau 1 

(Entree), 2, 3 of 4 

– BOL of BBL

1. Diplomagerichte leerroute



• Voor wie?

Werkenden en werkzoekenden die bij- of 

opgeschoold willen worden met 

arbeidsmarktrelevante onderdelen van mbo-

opleidingen (keuzedelen

en beroepsgerichte onderdelen).

2. Certificaatgerichte leerroute

https://certificaat-mijn.s-bb.nl/certificaat
https://www.s-bb.nl/nieuws/alle-mbo-scholen-kunnen-aan-de-slag-met-mbo-certificaten


• Wat?

– Student volgt een van te voren afgesproken deel 

van mbo-opleiding (arbeidsmarktrelevant, door 

OCW vastgesteld) 

– Niveau 2, 3 en 4 

– Status: pilot

Certificaatgerichte leerroute



• MBO VERKLARING

• Eenheden (alleen indien van toepassing):

– Behaalde examenonderdelen

– Praktijkverklaring met referentie praktijkopleider 

uitvoering werkprocessen

– Overig

• Status: pilot met 8 (9) mbo scholen

Voortijdig verlaten diploma- of certificaatgerichte 

leerroute



3. Praktijkleerroute op maat

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=crKAnThves4


• Voor wie?

Alleen voor werkzoekenden en werkenden van wie 

op voorhand duidelijk is dat een mbo-diploma (van 

entree of hoger mbo-niveau) of een mbo-certificaat 

vooralsnog niet haalbaar is.

• Wat?

Student volgt een van te voren  afgesproken 

deel van mbo-opleiding met in ieder geval bpv 

Praktijkleerroute op maat



• …is maatwerk, maar vaste componenten zijn:

– begeleiding, 

– een leerbaan bij een erkend leerbedrijf en 

– een vorm van inkomen (waarbij productieve 

arbeid cao-conform beloond wordt). 

Praktijkleerroute op maat …



• MBO VERKLARING

• Eenheden: 

– Praktijkverklaring met referentie praktijkopleider 

uitvoering werkprocessen (altijd uitgereikt) 

– Behaalde examenonderdelen (indien van 

toepassing) 

– Overig ( indien van toepassing) 

• Status: pilot

Afronden praktijkleerroute op maat



• 23 regio’s (samenwerkingsverbanden van 

gemeenten, UWV, werkgevers en mbo 

scholen, ook verbreding met bijv. 

werkgeversservicepunt, werkbedrijf, 

leerwerkloket, RMC….)

• 3 landelijke pilots

•

Pilots praktijkleren: samen leren en doen!



Om het perspectief voor herstarters te 

vergroten moeten we krachten bundelen en de 

samenwerking met verschillende partners 

versterken:

• Onderwijsdomein

• Sociaal domein 

• Arbeidsdomein

Samenwerking



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



