
Praktijkverklaring

Verbinding tussen 
werk & mbo-opleiding



Wat is een praktijkverklaring

• Werkend leren via praktijk- en arbeidsmarktgerichte 
opleidingen.

• Praktijkverklaring is beroepsdeel van het mbo.
Eventueel aangevuld met lessen en/ of deelexamens.

• Maatwerkleren volgens de kwalificatiestructuur van het 
mbo. Kwalificatiestructuur is ontwikkeld door 
beroepsonderwijs én ondernemers.



Mbo-trajecten en financiering
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Win-Win

• Erkenning voor dat wat iemand kan. Denk aan opleiding in land 
van herkomst.

• 80% kans op werk bij afronding leerwerktraject.

• Doorstroom mbo-diploma of mbo-certificaat mogelijk.

Werkzoekende

• Medewerkers breder en beter inzetbaar.

• Gekwalificeerde werknemers conform erkende kerntaken en 
werkprocessen. Kwaliteit geborgd.

• Goed werkgeverschap.

Ondernemer

• Sluit aan op de eisen van de arbeidsmarkt en werkgevers.

• Afname vsv door duurzame doorstroom naar werk.Onderwijs

• Duurzame uitstroom met erkenning van bewezen 
vaardigheden.

• Afname uitkeringen en aanvragen.
Overheid



Spelregels

Algemeen

• Maatwerkleren volgens 
de kwalificatiestructuur 
van het mbo.

• Niet bekostigd door 
Min. OCW.

• BPV op de 
leerwerkplek bij een 
erkend (S-BB) 
leerbedrijf.

• Geen 
examenverplichting 
(Maatwerk maakt 
aanvullende lessen/ 
deelexamens 
mogelijk).

Onderwijs

• Begeleid de 
ondernemer en de 
student bij het 
vaststellen en toetsen 
van de te behalen 
werkprocessen.

Overheid

• Ook geschikt voor P-
wet kandidaten.

Ondernemer

• Opleidingsduur en –
inhoud zijn afhankelijk 
van de te bereiken 
doelen/ loonwaarde in 
werkprocessen.

• Praktijkopleider 
beoordeelt of de 
werkprocessen zijn 
behaald en geeft de 
Praktijkverklaring af.

• Inzet Praktijkverklaring 
als start voor een 
verdere mbo-route.



Voorbeeld casus

Vluchteling met een 
Participatiewet uitkering.

Waarde Zorgdiploma in 
land van herkomst. 

Waarde niet bekend in 
Nederland.

Taalachterstand.

De werkgever kan met 
de kandidaat in 6 
maanden werken 

richting het afgeven van 
de Praktijkverklaring 

voor het 
beroepspraktijkgedeelte 

(BPV) van de 
zorgopleiding. 

In de praktijk kan direct 
worden gewerkt aan de 

taalvaardigheid.

Dit is tevens de opstap 
om te kunnen starten 

met een BBL-opleiding



Social Return invulling 

• De Praktijkverklaring wordt gewaardeerd als social return 
invulling. De waardering kan per gemeente verschillen. Hoe 
groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe hoger de waardering 
van de doelgroep in de Bouwblokmethode. 

• De factuur van het Da Vinci College (excl. BTW & reis- en 
verblijfkosten) kunt u inzetten als social return. Dat geldt ook 
voor eventuele andere training en scholing zoals taaltraining. 

• Voor dit project kunt u de kosten voor het behalen van de 
erkenning leerwerkbedrijf inzetten als social return.




