
Welkom bij inrichting van het 
MBO praktijkleren in de regio 
Rijnmond



Praktijkleren met de 
praktijkverklaring 
in de regio

vergroten kansen op de arbeidsmarkt 
voor werkzoekenden en werkenden zonder 

startkwalificatie



Maatwerk met praktijkleren met de 
praktijkverklaring in het mbo

Voor iedere werkzoekende en werkende zonder startkwalificatie:

✓Een passende leerroute

✓Een passende werkplek

Waarbij gemeente, UWV, onderwijs en werkgevers samenwerken aan een inclusieve arbeidsregio.

En ook:

✓Het verbinden van het mbo-infrastructuur aan de uitdagingen op de (regionale) arbeidsmarkt.

✓Maatwerk in praktijkleren realiseren, ook (of vooral) als een diploma (vooralsnog) niet haalbaar is.

✓Meer werkzoekenden aan het werk, meer werknemers op duurzame arbeidsplaatsen



• Mbo-instelling genereert de praktijkverklaring, erkend leerbedrijf ondertekent de 

praktijkverklaring

• Gemeente en/of UWV bieden werkzoekende de praktijkleerroute aan

• Inschrijving in de derde leerweg (niet-bekostigd onderwijs) op een crebo

• Afsluiten onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst

• Geen diploma dan een Praktijkverklaring

• Einde werkleer-traject wanneer arbeidscontact gerealiseerd is en praktijkverklaring 
is behaald

• Doorontwikkeling binnen bedrijf/werkgever, eventueel met een volgende route 
praktijkleren met de praktijkverklaring

• Certificering door bedrijf/werkgever door ondersteuning vanuit bedrijfstak  

… en ook



• Gemeente Nissewaard
• Stroomopwaarts (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)
• Gemeente Hoeksche Waard
• Gemeente Rotterdam
• IJsselgemeenten
• BAR gemeenten
• Gemeente Goeree Overflakkee
• Albeda
• Zadkine
• Lentiz
• SBB
• Programmaraad
• Leerwerkloket
• UWV (sinds 2020)
• Promen

Regionale samenwerking



3 onderwijsinstellingen doen 
mee, waarom?
• Belang van een (aan)sluitende aanpak

• Betere verbinding met de (regionale)arbeidsmarkt

• Kans bieden aan mensen zonder startkwalificatie

• Nieuwe doelgroep voor het onderwijs (BBL,BOL of voltijds)

• Leven lang ontwikkelen



Wat betekenen wij hier in ?

• Het opleidingshuis

• Hoe kunnen we verder professionaliseren i.s.m. werkgevers

• Met werkgevers eisen afstemmen en erkende leerlijnen met 

baangarantie inrichten en uitvoeren

• Methodische erkende werkwijze vanuit landelijke samenwerking met 

SBB, PTC Groep, SBCM en Brancheorganisaties 



WIN/WIN voor alle partijen
• Kandidaten

• perspectief: 80% kans op werk, bij afronding leerwerktraject

• Werkgevers: 

• gecertificeerde en gekwalificeerde werknemers o.b.v. personeelsbehoefte

• besparing werving en selectie inspanning en kosten

• Onderwijsinstellingen: 

• praktijkleren buiten de schoolmuren en monitoring resultaten

• aansluiting op arbeidsmarkt- en werkgeverseisen 

• afname voortijdig schoolverlaters en duurzame doorstroming naar werk

• Gemeente/Stroomopwaarts: 

• duurzame uitstromen met erkend certificaat en bewezen vaardigheden

• afname uitkeringen en aanvragen

• SW Werkleerbedrijven

• perspectief bieden voor (nieuwe) doelgroepen, ‘garantie op werk’ met Praktijkverklaring (of 

diploma)

• zichtbare meerwaarde in de arbeidsmarktregio



Wat verwachten 
we van elkaar?



• Commitment van de werkgever is een eerste vereiste

• Regionale werkprocessen zijn beschreven

• Leerlijnen zoals

• Horeca

• Zorg en dienstverlening

• Groen

• Metaal en Techniek

• Food

• Logistiek

• Bouw

• En meerdere zijn in ontwikkeling op verzoek van het bedrijfsleven

Concreet



MBO bouwstenen/diploma, Praktijkverklaring 

Toelating obv het 
inclusief advies

Overhandiging en 
ondertekening van de 
MBO praktijkverklaring

Praktijkbegeleider 
maakt  een 
eindbeoordeling van  
de werkprocessen. 

• Praktijkbegeleider 
bewaakt de 
voortgang van de 
kandidaat en 
beoordeelt de 
behaalde resultaten

• Documenten: BPV 
opdrachten en 
documenten uit het 
praktijkloket

Begeleider 
praktijkleren 
bespreekt met 
betrokkenen de 
selectie van 
werkprocessen

Aanmelding 
Praktijkleren

Certificeren en 
plaatsen

Coachen en 
beoordelen

Uitvoeren in de 
praktijk

1 2 543

Input werkgevers (kansrijke werksoorten en werkgeverseisen)

Plan van aanpak

Plaatsing op 
werksoort

MBO

inschrijving 
praktijkloket
Praktijkovereenkomst
Onderwijsovereenko
mst

MBO

BPV docent beoordeelt 
steekproefsgewijs de 
resultaten
Er wordt een 
praktijkverklaring 
gegenereerd



Wat kan men van ons 
verwachten?
• Regionaal bereiden wij opleidingsprogramma’s voor aan de hand van MBO kwalificatiedossiers

• Wij rekenen geen bemiddelingskosten

• 1 regionaal tarief voor MBO praktijkleren

• SW bedrijven worden praktijkleerbedrijven en kunnen de leverancier

• Nazorg/jobcoaching waar nodig

• Opleidingsduur ± 3 maanden (perspectief)

• Programma’s zijn regionaal uitwisselbaar of clienten kunnen bij andere Praktijkleerbedrijven 
de leerlijn volgen



Een filmpje 



Dank voor uw aandacht


