
 

 

Voorwaarden voor deelname en aanmeldingsformulier 

 

De arbeidsmarktregio’s die deelnemen aan de pilots dienen te voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

1. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband.  

2. De partijen in het samenwerkingsverband zijn bereid om rollen en verantwoordelijkheden voor 

werving van potentiële deelnemers en potentiële erkende leerbedrijven op zich te nemen. Er 

wordt gestreefd naar minimaal 150 deelnemers per samenwerkingsverband.  

3. Het samenwerkingsverband is bereid om een 'inclusieve adviesfunctie mbo-praktijkleren' in te 

richten om ervoor te zorgen dat alleen werkzoekenden en werkenden aan de pilots deelnemen 

voor wie het behalen van een mbo-diploma (incl. Entree) of een mbo-certificaat vooralsnog een 

brug te ver is. 

4. De mbo-instelling in het samenwerkingsverband beschikt over een erkenning voor de derde 

leerweg (aan te vragen bij DUO) op het moment dat de praktijkleerroutes van start gaan. 

5. Uitvoering van de praktijkleerroutes, en eventuele extra begeleiding en ondersteuning, worden 

gefinancierd uit middelen die de partijen van het samenwerkingsverband ter beschikking 

stellen. Voor de deelnemers aan de praktijkleerroutes wordt voorzien in een vorm van inkomen 

(waarbij productieve arbeid cao-conform beloond wordt).   

6. De deelnemende (bekostigde of niet-bekostigde) mbo-instelling is in staat om deelnemers 

(indien gewenst) na afloop van de praktijkleerroute in te laten stromen in een - al dan niet 

verkorte - kwalificerende mbo-opleiding, gericht op het behalen van een mbo-certificaat of 

mbo-diploma. (N.B.: Een praktijkverklaring geeft geen recht tot in- of doorstroom in een mbo-

opleiding.) 

7. Het samenwerkingsverband is in staat om, binnen drie maanden na bevestiging van deelname, 

tot uitvoering van de eerste praktijkleerroutes te komen.  

8. Het samenwerkingsverband wijst uit haar midden een vaste contactpersoon aan als counterpart 

voor het projectteam van SBB en de Programmaraad.  

 

  

  



 

 

Aanmeldformulier eerste tranche pilots praktijkleren met een praktijkverklaring 

 

Naam arbeidsmarktregio  

  

  

Naam samenwerkingsverband 

(indien van toepassing) 

 

Deelnemende partijen   Organisatie:  Vertegenwoordigd door:  

    

    

    

    

    

    

  

Doelgroepen die het 

samenwerkingsverband gaat 

bedienen binnen de pilots 

(indien er een plan van 

aanpak/projectplan 

beschikbaar is dit graag 

meesturen)  

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Vaste contactpersoon voor 

projectteam SBB en 

Programmaraad 

Naam:  Contactgegevens:  

      

Het samenwerkingsverband verklaart door ondertekening te (kunnen) voldoen aan de gestelde 

voorwaarden.  

  

Namens het 
samenwerkingsverband in de 
arbeidsmarktregio ondertekend 
door (minimaal 
directeursniveau):  

  

Naam:  Handtekening:  

Datum ondertekening  

  

  

  

  


