
 

Gestelde vragen en antwoorden webinar 14 mei 2019 

Pilots Praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo 
 

 

Kan ik het webinar terugkijken?  

 Uiteraard! Dat kan hier: https://www.samenvoordeklant.nl/webinarpraktijkleren. 

 

Hoe balanceer je tussen route en afweging praktijkcertificaat, en stimuleren 

studievaardigheden richting een diploma? 

 Hier komt de inclusieve adviesfunctie en de deskundigheid van de betrokken professionals 

in beeld. Het is de uitdaging voor de samenwerkingsverbanden om daar goed vorm aan te 

geven. De pilots zijn mede bedoeld om hier ervaring in op te doen, om zo te zorgen dat 

alle kandidaten op de juiste plek terechtkomen.  

 

Wat is pro/vso? 

 Pro staat voor praktijkonderwijs en vso voor voortgezet speciaal onderwijs. 

 

Waarin verschilt de aanpak binnen de pilots Praktijkleren van de aanpak binnen pro/vso? 

 Er is geen verschil. Binnen pro/vso gaat het om leren in de praktijk. Ook de pilots 

Praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo zijn daarop gericht. Maar de aanpak 

binnen pro/vso is uitsluitend gericht op leerlingen van deze scholen. De pilots Praktijkleren 

zijn gericht op een bredere doelgroep, zoals omschreven in het plan van aanpak. Het gaat 

om werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een 

mbo-diploma (incl. Entree) of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.  

 

Wat zijn de alternatieven voor het financieren van niet-bekostigd onderwijs? 

 Kijk voor het antwoord op deze pagina: 

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-regelingen-slim-bundelen-bij-leren-

en-werken. 

 

Op welke kosten moet een werkgever rekenen? 

 Die vraag is lastig te beantwoorden omdat dat per regio kan verschillen. Meer informatie 

vind je op deze pagina: https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-regelingen-

slim-bundelen-bij-leren-en-werken.   

 

Is ook de leerplicht ingevuld door deel te nemen aan scholing via de pilots? 

 Nee, want de pilots Praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo zijn bedoeld voor 

mensen die niet meer leerplichtig zijn, of hiervan vrijgesteld zijn. 

 

In welke regio's vinden de pilots momenteel plaats?  

 De regio’s die deelnemen aan de eerste tranche zijn: Friesland, Groningen en Noord-

Drenthe, Drenthe, Zwolle, Twente, Noord-Holland Noord, Holland Rijnland, Rijnmond, 

West-Brabant, Noordoost Brabant, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Daarnaast is er ook 

een landelijke pilot met de uitzendbranche (via brancheorganisatie Doorzaam).  
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Komt er een tool (zoals die voor de Boris-certificaten) om praktijkverklaringen te generen 
(persoonsgegevens deelnemer combineren met de specifieke kerntaak/werkproces)? 

 Ja, het Praktijkloket en de Werkverkenner staan ook ter beschikking aan de mbo-

instellingen. 

 

Is er een goede aansluiting/afstemming met EVC-procedures zodat deze ook toegankelijker 

worden? 

 Nee, daar is geen aansluiting mee. EVC-aanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid 

in het toekennen van een EVC. 

 

Hoelang gaat zo'n traject duren? 

 Trajecten zijn maatwerk, toegesneden op het individu. Denk aan een doorlooptijd van 

enkele maanden, afhankelijk van de inhoud en omvang van het werkproces en het 

leertempo van de kandidaat. 

 

Ik ben wel benieuwd waar de expertise voor het coachen van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt gehaald wordt. 

 Begeleiders van de mensen op de werkvloer zullen competent moeten zijn, of worden. 

Indien noodzakelijk kunnen externe (job)coaches worden ingeschakeld. Ook kunnen 

praktijkopleiders van de bedrijven eventueel extra scholing volgen. 

 

Is dit hetzelfde als het traject Aanpak leereenheden, waarop vanuit ActiZ en VGN wordt 

ingezet? 

 ActiZ/VGN participeren naar verwachting in de 2e tranche van de pilots Praktijkleren. 

 

Hoe kunnen we zien welke bedrijven hieraan willen meewerken? Zijn dit de zogenaamde 

Boris-bedrijven? 

 Ja, onder andere de Boris-bedrijven kunnen hiervoor benaderd worden. Maar het is de 

bedoeling dat door participatie van het regionaal bedrijfsleven in de pilots, ook andere 

bedrijven worden aangesloten en het potentieel daardoor wordt uitgebreid. 

 

Kan een leerling doorstromen vanuit het pro/vso naar de mbo-praktijkverklaring?  

 Uiteraard kunnen leerlingen doorstromen van pro/vso naar de reguliere, diplomagerichte 

opleidingen van het mbo. Voor pro/vso-leerlingen voor wie dat niet haalbaar is, komt de 

mbo-praktijkverklaring in beeld. Die is ervoor bedoeld om ze een betere positie op de 

arbeidsmarkt te bieden.  

 

Krijg je als werkgever die stageplekken beschikbaar stelt, een bijdrage voor de begeleiding? 

 Nee, er is in principe geen vergoeding voor de stage aan deze bedrijven. Het is namelijk de 

bedoeling dat het leren plaatsvindt in bedrijven die de deelnemer ook een baan gaan 

bieden. Zij leiden dus op voor hun eigen personeelsbehoefte. 

 

Wat zijn de kosten en hoe en door wie worden die betaald? 

 De partijen die de deelnemer begeleiden, moeten die kosten zelf dragen of vergoed 

krijgen uit het budget dat het samenwerkingsverband hiervoor beschikbaar stelt. Kosten 

die door de mbo-instelling worden gemaakt, zullen in ieder geval door of via het 

samenwerkingsverband betaald moeten worden. Er is geen bekostiging vanuit OCW. Kijk 

voor meer informatie op deze pagina: 

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-regelingen-slim-bundelen-bij-leren-

en-werken. 
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Als het mbo nu verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerling, staat daar dan ook een 

bekostiging tegenover? 

 Zie de beantwoording van de vorige vraag. 

 

Kom je voor de praktijkverklaring in aanmerking, óngeacht het aantal of soort werkprocessen 

dat je hebt weten te behalen uit de mbo-kwalificatiestructuur? 

 Een praktijkverklaring wordt verstrekt voor het beheersen van één of meerdere 

werkprocessen uit de kwalificatiestructuur mbo. Binnen de pilots gaat het met name om 

werkprocessen op niveau 1 en 2. 

 

Dient de proeve van bekwaamheid afgenomen te worden alvorens de praktijkverklaring kan 

worden toegekend? 

 Nee, er is geen sprake van welke vorm van examinering dan ook. De praktijkopleider 

beoordeelt gedurende de uitvoering van het werk, dus in de dagelijkse praktijk, of de 

deelnemer het werkproces beheerst. 

 

Dus de kwaliteit is geborgd doordat er een mbo-instelling participeert? 

 Ja, de mbo-instelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het traject van de 

deelnemer, net zoals ze dat is voor deelnemers aan haar reguliere, diplomagerichte 

opleidingen. 

 

Kan per regio maar één keer een aanvraag voor een pilot ingediend worden? 

 Ja, per arbeidsmarktregio wordt slechts één pilot toegekend. 

 

Hoe wordt de benodigde kennis/content aangeboden aan de kandidaat? Alleen door de 

praktijkbegeleider? Of stellen mbo's content beschikbaar? 

 De mbo-instellingen bieden het leerbedrijf ondersteuning voor het vormgeven van het 

traject binnen het bedrijf. Daarvoor zetten zij de middelen in die zij tot hun beschikking 

hebben, bijvoorbeeld de middelen die zij ook inzetten in de BPV voor deelnemers aan 

reguliere trajecten. 

 

Vinden jullie het redelijk dat mbo-instellingen kosten rekenen voor het aanvragen van een 

praktijkverklaring? Zo ja, wat is dan een reële richtprijs, gezien het werk dat de school hiervoor 

moet doen? 

 Mbo-instellingen zijn verplicht om kosten in rekening te brengen voor diensten die zij in 

het kader van de pilots aanbieden. Anders zouden zij onrechtmatig gelden inzetten die zijn 

bedoeld voor diplomatrajecten. Mbo-instellingen moeten een kostprijscalculatie maken 

die marktconform is. Het is aan het samenwerkingsverband om tot overeenstemming te 

komen over de bekostiging van de trajecten. 

 

Er zijn nu veel voortijdig schoolverlaters, ondanks het passend onderwijs, vanwege 

beperkingen. Wat is hun perspectief in dit project? 

 Als iemand geen mogelijkheden heeft om een diplomagericht mbo-traject te volgen, dan 

kan hij via deze pilots een mbo-praktijkverklaring behalen. Het doel is dat iemands 

perspectief op werk beter wordt.  

 

Op veel scholen krijgen burgerschaps- en persoonsvorming meer aandacht dan voorheen, en 

er wordt hard gewerkt aan de verbetering van deze thema’s binnen de school. Ook halen meer 

jongeren een diploma op het niveau dat past bij hun vooropleiding, met name in het mbo. Hoe 

sluit dit aan op deze vorm? En de lbo-vmbo-leergangen? 



 

 Deze jongeren zijn niet de doelgroep voor deze pilots. Hier gaat het juist om mensen die 

vooralsnog níét in staat zijn een mbo-diploma te halen. Het is dus een vangnet voor 

jongeren voor wie andere wegen geen oplossing bieden. 

 

Welke partij betaalt het opleidingstraject van de mbo-instelling? Zijn er kosten voor de 

kandidaat? 

 Nee, er zijn geen kosten voor de kandidaat.  

 

Bij psychische kwetsbaarheid kan het als gevolg van een wisselende belasting soms lastig zijn 

om een opleiding af te ronden, of vooraf helder te hebben of een opleiding haalbaar is. Voor 

deze doelgroep zou stapelen van praktijkverklaringen en aansluiting bij reguliere trajecten 

misschien juist een uitkomst zijn. 

 Het is mogelijk om voor meerdere werkprocessen een praktijkverklaring te behalen. Een 

Praktijkverklaring is echter geen grond voor vrijstelling van een deel van een 

diplomagerichte mbo-opleiding omdat daarbij altijd sprake is van examinering. Voor het 

behalen van een praktijkverklaring hoeft nooit een examen te worden afgelegd. Een team 

van deskundigen (inclusieve adviesfunctie) adviseert een potentiële deelnemer wat het 

beste traject voor hem of haar is. 

 

Hoe ziet een werkproces eruit? Geef eens een voorbeeld. 

 Kijk op https://kwalificaties.s-bb.nl. Klik op een kwalificatie naar keuze. Daarin tref je de 

werkprocessen aan die bij die kwalificatie horen. 

 

Wordt er, net als bij een EVP/EVC, gekeken naar wat iemand al kan laten zien? Of is het meer 

zoals Boris, en wordt er een werkproces uitgekozen waar de jongere dan in de praktijk wordt 

begeleid om het te leren, richting een praktijkverklaring? 

 Het is conform de Boris-aanpak. 

 

Kunnen mensen ook via vrijwilligersorganisaties met weinig budget een praktijkverklaring 

behalen, om zo bij reguliere werkgevers een kans te krijgen? 

 Dit is afhankelijk van de organisatie binnen de pilotregio. Hierover moeten met het 

samenwerkingsverband afspraken worden gemaakt. Vrijwilligersorganisaties moeten zich 

hiervoor bij het samenwerkingsverband melden. Wil je contactgegevens van 

samenwerkingsverbanden in de regio? Stuur dan een mail naar: j.terhaar@s-bb.nl. 

 

Tot welke leeftijd kan hieraan deelgenomen worden? 

 Er is geen leeftijdsgrens, dus in principe kan iemand tot zijn pensioengerechtigde leeftijd 

deelnemen.  

 

Staat de leerling die een praktijkverklaring wil halen, ingeschreven bij een mbo? En wie regelt 

de praktijkplek/stageplek? 

 Ja, iemand staat ingeschreven bij een mbo. De praktijkplek wordt via het 

samenwerkingsverband geregeld, SBB kan hierbij ondersteunen. 

 

Moeten werkgevers zelf de werkprocessen schrijven? Er is toch een beschreven structuur, de 

kwalificatiestructuur, waarin de werkprocessen al zijn uitgewerkt? 

 Dat klopt, de werkprocessen zijn al uitgewerkt in de kwalificatiestructuur. De mbo-

instellingen zullen de werkgevers hierin ondersteunen.  

 

https://kwalificaties.s-bb.nl/


 

Als werkgever hebben we natuurlijk de specifieke taken waarop mensen geschoold kunnen 

worden. Medewerkers kunnen ook baat hebben bij algemene/generieke vakken, zoals 

Nederlands, rekenen en eventueel digitale vaardigheden om zelfredzamer te zijn. Kan dit ook 

worden ingepast in de pilots? 

 Ja, mbo-instellingen kunnen dit additioneel aanbieden, maar alleen als dit voor de 

individuele deelnemer haalbaar is. Dat is in veel gevallen niet zo. 

 

Is er in het traject ook aandacht voor algemene werknemersvaardigheden? Of moeten 

deelnemers die al hebben? 

 Dat kan per pilotregio verschillen, maar in de meeste regio’s zal daar zeker aandacht voor 

zijn.  

 

Is het project nou echt gericht op ontwikkeling van mensen met weinig kansen, of op voorzien 

in goedkopere arbeidskrachten en mensen uit de uitkering halen? Boris was mijns inziens echt 

gericht op de mens die wilde ontwikkelen. Komt dit niet in de knel? 

 Ook bij deelnemers aan deze pilots staat de ontwikkeling van de mens centraal, met als 

doel: zoveel mogelijk economische zelfstandigheid. Met een mbo-praktijkverklaring zullen 

zij een betere positie hebben op de arbeidsmarkt. 

 

Bij BBL-leerwerkplekken en stages komt het regelmatig voor dat leerlingen met een beperking 

uitvallen wegens gebrek aan begeleiding in hun werknemersvaardigheden/persoonlijke 

ontwikkeling. Is er bij praktijkleren rekening gehouden met de inzet van een jobcoach? 

 Dit is afhankelijk van de pilotregio, maar in bepaalde regio’s worden zeker jobcoaches 

ingezet. In ieder geval is het belangrijk dat de begeleiders op de werkplek competent zijn, 

of worden.  

 

In hoeverre worden cliëntenraden Wsw en belangenbehartiging GGZ bijvoorbeeld 

meegenomen in het proces? GGZ bijvoorbeeld heeft erg lage arbeidsparticipatie. 

 Op dit moment worden zij nog niet meegenomen. We zullen dit bespreken in ons 

projectoverleg. 

 

Kan iemand wel zelf zo'n traject bekostigen als hij of zij geen geschikte/passende 

organisatie/werkgever heeft? 

 Nee. Omdat het echt gaat om het aanleren van werkprocessen in de praktijk, moet er altijd 

een werkgever zijn.  

 

Hoe kan een potentiële leerling zich aanmelden? 

 Door contact op te nemen met de (centrum)gemeente waar hij of zij woont.  

 
Het is een landelijke pilot, maar het zijn geen landelijke gelden... Best lastig voor het 
samenwerkingsverband om vorm aan te geven. Gelden kunnen stimuleren. Zijn er geen gelden 
of gaan deze op aan de organisatie om de pilot heen? Wordt er ook gemeten wat de effecten 
zijn? 

 De resultaten en effecten van de pilots worden zowel binnen het project als door een 

externe partij in kaart gebracht en gerapporteerd aan de opdrachtgever. Kijk voor meer 

informatie over de bekostiging: https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-

regelingen-slim-bundelen-bij-leren-en-werken.  

 

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-regelingen-slim-bundelen-bij-leren-en-werken
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/financiele-regelingen-slim-bundelen-bij-leren-en-werken


 

Is de pilot ook toegankelijk voor mensen met een startkwalificatie die door ziekte niet in de 

sector werkzaam kunnen zijn, waarin ze zijn opgeleid? Of die een aantal 

werknemersvaardigheden missen? 

 Als iemand in staat is om een mbo-diploma te behalen, dan is een diplomagerichte 

opleiding de geëigende weg om hem naar werk toe te leiden. Is dat in een ander beroep, 

dan moet er dus een opleiding gevolgd worden die leidt naar het bijbehorende diploma. 

Moeten slechts enkele vaardigheden worden aangeleerd, dan kan/zal er sprake zijn van 

vrijstellingen voor de onderdelen die iemand al beheerst. De weg via de pilots is in dit 

geval dus niet de route voor een optimaal resultaat. 

 

Als je al een startkwalificatie hebt, maar je kunt dit niet meer vanwege opgelopen letsel, mag 

je dan aan de pilots praktijkleren deelnemen? 

 Is iemand door letsel of ziekte niet (meer) in staat een mbo-opleiding te volgen, dan kan de 

praktijkleerroute met een praktijkverklaring wel een oplossing zijn. Dit is ter beoordeling 

aan de adviserende deskundigen (Inclusieve adviesfunctie) binnen het 

samenwerkingsverband. 

 

Kun je ook praktijkleren binnen een SW-bedrijf? 

 Ja, een SW-bedrijf zou een werkleerbedrijf kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de pilotregio 

en van de erkenning tot leerbedrijf.  

 

Kan Boris echt niet blijven bestaan, naast dit product? Juist voor de groep die niet met 3 à 4 

maanden klaar is? 

 Er zijn twee wegen die leiden tot een praktijkverklaring: 

o als leerling binnen pro/vso tijdens de stage/toeleiding naar werk (Boris-aanpak); 

o als deelnemer aan een traject in het mbo dat toe leidt naar werk (in 2019/2020 

vormgegeven in de pilots Praktijkleren met de praktijkverklaring. Na evaluatie van 

de pilots zal blijken of dit als standaard-aanpak binnen het mbo zal worden 

voortgezet). 

Andere initiatieven die binnen zogeheten experimenten of verkenningen zijn vormgegeven en 

die gebruikmaken van de praktijkverklaring, worden beëindigd. 

Een traject voor een deelnemer die meer tijd nodig heeft, kan nog steeds worden uitgevoerd 

binnen de mbo-trajecten (nu nog pilots). Dus ook voor deze groep is er geen belemmering. 


