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Je hebt een cliënt die al werkzaam is, of op ter-
mijn kan worden, op de reguliere arbeidsmarkt. 
Het zou deze cliënt helpen als hij of zij kan laten 
zien welke competenties zij of hij in huis heeft. 
Als je denkt dat de MBO praktijkverklaring 
daarbij van waarde is, kan je deze persoon 
aanmelden bij de Inclusieve adviesfunctie. Dit 
kan via je gemeente. Contact opnemen met het 
Leerwerk-loket kan uiteraard ook.

De Verwijzer
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De kandidaat moet voldoen aan de volgende criteria:

-  Beschikt over een werkplek. Een werkplek kan zijn: een reguliere betaalde werkplek, 
afspraakbaan of een maatwerk stageconstructie met uitzicht op een betaalde baan.

- Staat niet ingeschreven bij een opleidingsinstituut.
- Is aantoonbaar niet schoolbaar, wel leerbaar.
-  Heeft voldoende basale werknemersvaardigheden. De verwijzer heeft gecheckt, of laten 
checken, of iemand voldoende werknemersvaardigheden heeft. Heeft de deelnemer dit 
(nog) niet (dan start hij/zij eerst de met een werkfittraject).

De genoemde punten mogen (met eventuele onderbouwing) verstuurd worden naar:
mbopraktijkverklaringfryslan@lerenenwerken.nl

IAF doet dit omdat het uitgangspunt is dat iedereen voor een de hoogste mogelijke  
certificering moet kunnen gaan. Dus primair zetten we in op een MBO-diploma, als dat 
niet lukt proberen we een deelcertificaat via het MBO te halen en mocht dat ook geen 
optie zijn dan kan iemand zich melden voor de MBO praktijkverklaring.

Als de IAF een positief oordeel heeft gegeven dan kan de verwijzer de deelnemers  
aanmelden bij een MBO-instelling, waar de opleiding van keuze wordt aangeboden.

Inclusieve Adviesfunctie

mailto:mbopraktijkverklaringfryslan%40lerenenwerken.nl?subject=
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Aanmelden 
MBO-instelling
De verwijzer schrijft de deelnemer in bij het 
betreffende MBO. Dit kan via een aanmeld-
knop op de site van de betreffende instelling. 
Daarvoor is het nodig dat de verwijzer aan-
geeft welke opleiding de deelnemer wil gaan 
volgen. Tevens schrijft het MBO-instelling de 
deelnemer in bij het MBO praktijkloket.  
Daarbij vermeldt de verwijzer ook wie de 
begeleider/jobcoach voor deze 
deelnemer zal zijn. 
Het ROC stelt tevens 
een onderwijsovereen-
komst op en een  
praktijkovereenkomst.
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Kennismaking  
met jobcoach

Om jobcoach te zijn, in het kader van de Pilot MBO prak-
tijkleren moet de begeleider/jobcoach een training vanuit  
het MBO-instelling hebben gevolgd. Aanmelden kan via 
(mbopraktijkverklaringfryslan@lerenenwerken.nl).

Na de inschrijving maakt de deelnemer kennis met  
de jobcoach. De jobcoach bespreekt nogmaals wat  
de MBO praktijkervaring inhoudt en hoe het in z’n  
werk gaat. Daarna gaat de deelnemer, samen met  
de jobcoach kennismaken  
bij het leerbedrijf.
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Werken in een  
(leer)bedrijf

Gedurende de uitvoering van de vastgestel-
de werkprocessen komt de jobcoach meer-
dere keren langs en legt hij zijn bevindingen 
vast in het praktijkloket. Als alle werkproces-
sen zijn afgerond en beoordeeld vindt er 
een gesprek plaats om te kijken of er nog 
meer werkprocessen zijn die in aanmerking 
komen voor de MBO praktijkverklaring.  
Indien dit het geval is worden 
deze nieuwe werkprocessen 
vastgelegd in het praktijkloket 
en beoordeeld.
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Praktijktraject 
vaststellen

In een gezamenlijk gesprek tussen de prak-
tijkopleider van het bedrijf, jobcoach en deel-
nemer, wordt bepaald welke werkprocessen 
beoordeeld gaan worden voor de MBO  
praktijkverklaring. Dat is minimaal 1, maar dat  
mogen er ook meerdere zijn. De keuze voor  
1 of meerdere mag ook gedurende het proces 
nog aangepast worden.  
Als de werkprocessen  
bepaald zijn gaat de  
deelnemer aan de slag.
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Bedoordeling
Zijn alle werkprocessen vastgelegd dan 
worden de resultaten voorgelegd aan het 
ROC via hetzelfde mailadres waarmee de 
aanmelding door het MBO-instelling is be-
vestigd. De MBO-instelling controleert of de 
beoordelingen van voldoende kwaliteit zijn. 
Zij hanteren hiervoor de STAR-methode).  
Als de MBO-instelling  
akkoord is met de beoorde-
lingen zet zij het voorblad 
MBO-verklaring in het 
praktijkloket.
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Ondertekenen
De jobcoach kan nu in het praktijkloket de 
praktijkverklaring uitdraaien. Op deze verkla-
ring staan de werkprocessen die met goed 
gevolg zijn afgerond. 
De praktijkverklaring 
bevat de naam van de 
praktijkopleider van het 
leerbedrijf en van de 
deelnemer. 
Beide ondertekenen 
de praktijkverklaring.
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Uitreiking 
Het voorblad van de MBO 
verklaring met de praktijk-
verklaring worden in de 
aanwezigheid van de 
praktijkopleider en de 
jobcoach feestelijk 
uitgereikt aan de 
deelnemer.


