
Praktijkleren met de praktijkverklaring: 
samen bouwen aan nieuwe leerroutes richting werk



Werkzoekenden en hun toekomst
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Hoe dan?!



3 vormen van praktijkleren

1. BBL diplomaroute diploma

2. MBO certificaatroute certificaat

3. Praktijkleerroute praktijkverklaring

met maatwerk



Basisdeel

Profieldeel

werkprocessen



• Uitgaan van kansrijke sectoren en/of kansrijke werksoorten

• Praktijkopleider en docent partners in de opleiding

• Praktijkverklaring zodra loonwaarde is bereikt

• De structuur van beroepsopleidingen, kwalificatiestructuur, is de 

basis voor de route naar arbeid

• Opleidingsduur en –inhoud zijn afhankelijk van te bereiken 

loonwaarde in werkprocessen

• Bereiken werkprocessen en baan als doel van het maatwerktraject

• Doorontwikkelen in arbeid

Kenmerken praktijkleren met praktijkverklaring
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Verkenning Op stap naar werk met de praktijkverklaring 

naar Pilots Praktijkleren in het MBO

• Doelgroep: werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie

• Inschrijving op mbo in derde leerweg, niet bekostigd onderwijs

• Maatwerk leren op onderdelen kwalificatiestructuur (werkprocessen)

• Minimaal praktijkopleiding in leerbedrijf

• Geen examenverplichting

• Door mbo-instelling uitgegeven document: in ieder geval een 

praktijkverklaring met vermelding werkprocessen, afgegeven door 

praktijkopleider leerbedrijf

• Samenwerkingsverband minimaal leerbedrijf, gemeente/uwv en 

mbo-instelling, zo gewenst ondersteund door intermediair.



Voor wie?

• Werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie 

• Indien diplomagericht mbo of certificaat niet haalbaar is



Door wie?

• Samenwerkingsverband:

UWV, gemeente, MBO-instelling, (leer)bedrijf

• Ev. ondersteund door intermediair

• Werkgever biedt leerwerkplek en betaald zo mogelijk loon

• SBB faciliteert met bestaande dienstverlening



Hoe kan het er uit zien?

• Selectie kandidaat gemeente/uwv zonder startkwalificatie  

• Vaststellen leervermogen en ontwikkelbaarheid (mbo diploma/certificaat nog niet mogelijk): 

inclusieve adviesfunctie

• Vinden werkgever met leerbaan voor kandidaat

• Selecteren werkprocessen uit kwalificatiestructuur met arbeidsmarktperspectief die passen 

bij leerervaring kandidaat en mogelijkheden bedrijf (maatwerk, praktijkovereenkomst)

• Inschrijven kandidaat in derde leerweg door mbo instelling

• Uitvoeren maatwerk praktijkleren, begeleidt door werkgever en mbo (en ev. intermediair)

• Afgeven praktijkverklaring door werkgever en mbo en plaatsing in arbeid



???

Wie en wat is er verder nodig?



SBCM, Arjan van der Borst

SBB, Monique Mol

PTC Groep, Alex Wijnakker

Dank voor uw aandacht




