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“De kracht van het praktijkleren in het mbo”

Groene samenwerking in leven lang ontwikkelen
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Responsiviteit van het stelsel o.b.v. veranderende behoeften

* Experiment (tijdelijk)

Flexibel inzetbare kwalificatiestructuur

Producten Aantal

Kwalificatiedossiers 200

Kwalificaties 500

Cross-over kwalificaties* (bestaande delen samenvoegen) 50

Keuzedelen 1170

Mbo-certificaten voor keuzedelen 200

Mbo-certificaten voor onderdelen van kwalificaties 50



Kansen voor werkenden & werkzoekenden

Mbo biedt werkenden en werkzoekenden vraaggericht om-, her en 
bijscholing door middel van:
• Leerbanen met een bbl-opleiding 

(eventueel verkorte trajecten)
• Leerbanen met een opleiding tot mbo-certificaat

(bekendheid en gebruik nog beperkt- nieuwe certificaten ontwikkelen en 
toepassen)

• Praktijkleren met een praktijkverklaring 
(voor kwetsbare doelgroepen als mbo-diploma of mbo-certificaat (nog) 
niet haalbaar is)

Randvoorwaarde
Goede samenwerking landelijk, sectoraal, regionaal





Mbo-certificaat Praktijkverklaring
Voor keuzedelen en (beroepsgerichte) kwalificatie-

onderdelen (nieuwe aanvragen mogelijk)
Behalen van een diploma of certificaat (nog) niet 

haalbaar

Arbeidsmarktrelevante onderdelen Behaalde examenonderdelen, praktijkverklaring en 
overige resultaten



 Praktijkverklaring: 1 format voor vso/pro en mbo per december 2020
 Praktijkonderwijs en vso: vanaf schooljaar 2020-2021 

praktijkverklaring opgenomen in dossier voor schooldiploma
 Mbo: mbo-verklaring voor uitvallers diplomagerichte opleidingen per 

augustus 2021
 Werkzoekenden/werkenden: vanaf 2021 implementatie praktijkleren 

met de praktijkverklaring in het mbo
 Actieplan stages en leerbanen ook uitgewerkt voor vso/pro/vmbo-

lwt i.c.m. Aanpak jeugdwerkloosheid
1. Doorleren op het mbo stimuleren
2. Overgang naar werk en doorleren, leidend tot certificaat of praktijkverklaring
3. Nazorg en intensieve begeleiding naar (nieuw) werk – zorgt ook voor doorleren

Praktijkverklaring en mbo-verklaring



• Welke kansen ziet u in de praktijk? 
• Wat is hierin de arbeidsmarktrelevantie? 
• Wat is de behoefte van het onderwijs?
• Wat is de behoefte van het bedrijfsleven?
• Wat ervaart u als beperkingen/knelpunten?

Kansen in de praktijk



• Animatie Leven Lang Ontwikkelen
• Praktijkverklaring | s-bb.nl/praktijkverklaring
• Certificaat | kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/certificaat

Meer informatie

Certificaten beroepsgerichte onderdelen 
Beheersen voedselproductie | voeding
Verzorgen van varkens | groen
Voedselveiligheid in de productieketen – basis | voeding
Voedselveiligheid in de productieketen – verdieping | voeding

Keuzedelen met certificaat 
Kunstmatige inseminatie paard | groen
Productietechniek geschikt voor niveau 2 | groen
Productietechniek geschikt voor niveau 3 | voeding
Verdieping diervoeders | voeding

https://www.youtube.com/watch?v=BuDInHWi_iA%E2%80%8B
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-in-het-mbo
https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/certificaat


• BBL = bekostigd onderwijs of onbekostigd (onderwijs deel vergoeding voor bedrijven voor 
de BPV (Subsidie Praktijkleren BBL)

• PRO/VSO leerlingen= bekostigd via pro/vso en vergoeding voor bedrijven voor de bpv
(subsidie Praktijkleren BBL en PRO/VSO)

• Sectorplannen (sectorale cofinanciering vanuit EZ) scholing en BPV o.b.v. cofinanciering 
vanuit samenwerkingsverband en of sectorfonds

• Met werkloosheid bedreigden en werkzoekenden incl. JWL en dus schoolverlaters (pro/vso 
en MBO)

• Voor 12 maart 2020: kosten scholing vanuit reguliere re-integratie middelen gemeente/ UWV, POW, werkgevers (icl. 
Soc. plan) of door kandidaat zelf

• Na 12 maart 2020: ook mogelijk vanuit Crisisbudget (Praktijkleren in mbo)
• Werkgeversvergoeding voor BPV regeling in de maak achteraf o.b.v. OOK, POK en plaatsingsovereenkomst 

(RMT:gemeente, UWV, vakbonden)
• Bij niet RMT kandidaten via SLIM vergoedingen voor bedrijven mogelijk

Financiering | Financiële regelingen leren en werken nr. 28 d.d. 15-3-2021.pdf (leerwerkloket.nl)

Meer informatie | Financiering

https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/Financi%C3%ABle%20regelingen%20leren%20en%20werken%20nr.%2028%20d.d.%2015-3-2021.pdf


Meer informatie | Aan de slag

Informatie praktijkleren in het mbo: 
• Leerbanen voor werkenden en werkzoekenden | SBB 

• Infographic opleiden via het mbo voor werkgevers
• Inspiratiekaart overstapberoepen en kansrijke beroepen
• Webinar Praktijkleren in het mbo

Erkend leerbedrijf worden / stage of leerbaan zoeken:
• Stage of leerbaan zoeken: stagemarkt.nl/ of leerbanenmarkt.nl/
• Melding leerbaangezocht
• Erkend leerbedrijf worden Erkend www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Certificaten / opleidingen in het mbo: Portal Kwalificatiestructuur 
• Certificatenloket 

Regionale samenwerking:
• Processtappen praktijkleren met de 'praktijkverklaring' Samen voor de klant

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/leerbanen-voor-werkenden-en-werkzoekenden
https://stagemarkt.nl/Zoeken
https://leerbanenmarkt.nl/
https://sbb.typeform.com/to/VEREsMuD
http://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden
https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/processtappen-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring


Doorpraten/vragen?

Neem contact op met uw SBB-adviseur praktijkleren
Vindt de adviseur in de regio via de link 

Regionaal adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt

Of
Liesbeth van der Vegt

T 0625 349 012
l.vandervegt@s-bb.nl

Let’s stay connected!

http://www.s-bb.nl/samenwerking/regionale-samenwerking/regionaal-adviseurs-onderwijs-arbeidsmarkt
mailto:l.vandervegt@s-bb.nl

	Dianummer 1
	Flexibel inzetbare kwalificatiestructuur
	Kansen voor werkenden & werkzoekenden
	�
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11

