
MBO LEERROUTE: DIPLOMAGERICHT

ONGEDIPLOMEERDE UITVAL

MBO LEERROUTE: NIET DIPLOMAGERICHT

SAMEN HELPEN WE HERSTARTERS 
NAAR EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Herstarters zijn jongeren of jongvolwassenen die (weer) aan het werk 
willen maar daar geen opleiding voor hebben. Herstarters doen op 
dit moment geen opleiding en hebben wat extra hulp nodig om de 
stap naar opleiding en de arbeidsmarkt te maken.

Entree-onderwijs mbo-diploma mbo-diploma

mbo-certificaat mbo-verklaring

mbo-verklaringmbo-verklaring

niveau 2, 3 en 4

- Gefinancierd door mbo

- Financiering beschikbaar stellen door gemeente, UWV en bedrijven

bepaalde delen 
van een opleiding

praktijkleren
basis: praktijkervaring

CALL TO ACTION

Werk met ons samen om alle 
herstarters een kans te geven.

Geef herstarters de kans om te 
leren en maak het leren makkelijk! 
Waarborg voldoende inkomen voor 
de herstarters.

Geef scholen de kans om niet 
diplomagerichte leerroutes aan 
te bieden, zorg voor de bekostiging.
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Meer informatie: www.mboraad.nl



MBO DOELGROEPEN BEWIJS ONDERDELEN IN HET 
BEWIJS

STATUSWIE REIKT BEWIJS 
UIT

Student volgt een diploma- 
gerichte opleiding en rondt 
deze volledig af.

Jongeren (en werkenden/ 
werkzoekenden) die opgeleid 
willen worden tot beginnend 
beroepsbeoefenaar.

MBO DIPLOMA Diploma met resultatenlijst.
De resultatenlijst bevat alle 
examenonderdelen (als 
resultaat van de gevolgd 
onderwijs school en bpv).

Examencommissie van de 
mbo-school

Conform voorschriften WEB

Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs

Student volgt een van te 
voren afgesproken deel 
van mbo-opleiding, en 
rondt deze af met een 
door OCW vastgesteld 
mbo-certificaat
(alleen in de derde leerweg, 
geen financiering uit de 
lumpsum)

Werkenden en werkzoekenden 
die bij- of opgeschoold willen 
worden met arbeidsmarkt-
relevante onderdelen van 
mbo-opleidingen.

MBO CERTIFICAAT Certificaat (uitgereikt na het 
behalen van het examen 
voor het onderdeel van de 
mbo-opleiding waaraan 
OCW een mbo-certificaat 
heeft verbonden).

Examencommissie van de 
mbo-school

Conform voorschriften WEB

Student volgt een diploma- 
gerichte opleiding en 
verlaat deze voortijdig. 

Jongeren (en werkenden/ 
werkzoekenden) die door 
omstandigheden de diploma-
gerichte opleiding niet af 
kunnen maken.

MBO VERKLARING Eenheden (alleen indien van 
toepassing):
o Behaalde examenonderdelen
o Praktijkverklaring met 
 referentie praktijkopleider 
 uitvoering werkprocessen
o Overig (dit kan ook een door  
 OCW vastgesteld mbo-
 certificaat zijn, als de student  
 deze heeft behaald)

Examencommissie van de 
mbo-school

De examencommissie geeft 
geen inhoudelijk oordeel 
over de praktijkverklaring

PILOTS MBO-VERKLARING
In 2019 testen scholen in 
pilots het model voor de mbo- 
verklaring bij de doelgroepen 
waarvoor de mbo-verklaring 
bedoeld is.
Voornemen is dat vanaf 
2020/ 2021 de mbo-verkla-
ring definitief wordt ingevoerd 
conform voorschriften WEB. 
De mbo-verklaring gaat dan 
de huidige instellingsverklaring 
vervangen.

Student volgt een van te 
voren afgesproken deel 
van mbo-opleiding met in 
ieder geval bpv.

(alleen in de derde leer-
weg, geen financiering uit 
de lumpsum)

Alleen voor werkzoekenden 
en werkenden van wie op 
voorhand duidelijk is dat een 
mbo-diploma (van entree of 
hoger mbo-niveau) of een 
mbo-certificaat vooralsnog 
niet haalbaar is.

MBO VERKLARING Eenheden:
o Praktijkverklaring met 
 referentie praktijkopleider 
 uitvoering werkprocessen 
 (altijd uitgereikt)
o Behaalde examenonderdelen 
 (indien van toepassing)
o Overig ( indien van toepassing)

Examencommissie van de 
mbo-school

De examencommissie geeft 
geen inhoudelijk oordeel 
over de praktijkverklaring.

PILOTS PRAKTIJKLEREN
De pilots praktijkleren met 
een praktijkverklaring worden 
in 2019 en 2020 uitgevoerd.
Op basis van de evaluatie 
in 2020 wordt het vervolg 
bepaald.

Leerling volgt een buiten- 
schoolse stage in een 
erkend leerbedrijf volgens 
de Boris-aanpak van SBB.

Leerlingen bovenbouw VSO/
PRO, die geen formele 
opleiding MBO of VO volgen.

PRAKTIJKVERKLARING Praktijkverklaring met refe-
rentie praktijkopleider over 
uitvoering werkprocessen 
MBO (altijd uitgereikt)

De praktijkverklaring maakt 
deel uit van het portfolio 
die de PRO/VSO school 
meegeeft aan de leerling bij 
afronding van de opleiding.

OP VRIJWILLIGE BASIS
Scholen PRO/VSO kiezen 
wel of niet gebruik te maken 
van de Boris-aanpak.


