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Inhoud

• De achtergrond en het doel van de MBO-
verklaring

• Het wetsvoorstel en de wettelijke regeling
• Het model van de MBO-verklaring
• Hoe scholen hiermee aan de slag kunnen: 

communicatie en implementatie
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Achtergrond Mbo-verklaring

• Doorvertaling ‘vakcertificaat’ uit Regeerakkoord. Wens is 
uitvallers iets mee te geven wat laat zien wat ze wel 
kennen en kunnen.

• Bedoeling is dat het behulpzaam is bij vinden van werk of 
voor terugkeer naar het onderwijs. Dus betekenisvol voor 
(ex-) studenten, werkgevers en vervolgonderwijs.

• Onderdeel van wetsvoorstel Versterken positie mbo-
studenten. 

• Vervangt instellingsverklaring: onderdelen per student 
verschillend.

• Inwerkingtreding per augustus 2020.



Wet over (verplichte) Uitreiking

Bekostigd onderwijs
1. Verplichte uitreiking aan iedere jongere tot 23 jaar die zonder 

startkwalificatie, het onderwijs zonder diploma of mbo-
certificaat verlaat en een resultaat heeft behaald voor (een 
deel van) een onderdeel van de opleiding. 

2. Uitreiking op verzoek van de student, indien niet 
bovenstaande criteria en de opleiding verlaat en een resultaat 
heeft behaald voor (een deel van) een onderdeel van de 
opleiding.

Niet-bekostigd onderwijs
Uitreiking op verzoek van de student als diegene zonder diploma 
de school verlaat en wel een resultaat heeft behaald voor (een 
deel van) een onderdeel van de opleiding.
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Pilots: mbo-verklaring & praktijkleren 
• Mbo-verklaring: 9 mbo-instellingen meegedaan. Pilots liepen van 

april-nov.
• Impactanalyse op testmodel mbo-verklaring door SaMBO-ICT
• Op 19 november heeft Hutspot haar definitief advies over pilots 

mbo-verklaring opgeleverd. Weinig mbo-verklaringen uitgereikt wel 
veel info over (problemen rond) werkbaarheid.

• Advies besproken met klankbordgroep.
• Werkbaarheid basis voor aanpassingen aan model

• Gedurende 2020 en 2021 loopt onderzoek naar werkzaamheid door.
• In gesprek over implementatieproces.
• Pilot praktijkleren loopt nog door.
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MBO-verklaring In uw SIS aanwezig (ja/nee)

Voorblad
- Naam geboortedatum en geboorteplaats van student
- naam, crebonummer en mbo-niveau van de opleiding
- naam (en eventueel logo) onderwijsinstelling
- naam en plaats vertegenwoordiger examencommissie 

Behaalde examenresultaten
- Behaalde examenresultaten  (6/voldoende of hoger) zoals die ook terug te vinden zijn op 

de resultatenlijst bij een diploma voor deze opleiding
- Behaalde resultaten voor een deel van het examen (zoals vermeld in examenplan van de 

OER):
• deel van een beroepsspecifiek examenonderdeel
• deel van een instellingsexamen Nederlands / Engels
• deel van de inspanningsverplichting L&B (alleen L of alleen B)
• deel van een keuzedeel

Resultaat Beroepspraktijkvorming 
- Registratie of de student de volledige beroepspraktijkvorming heeft afgerond
- Registratie of de student een deel van de beroepspraktijkvorming heeft afgerond 
- Registratie van de door de student gerealiseerde bpv-uren (bij afronding van een deel van 

de bpv) (optioneel)
- Naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf/leerbedrijven waar de student de bpv heeft 

afgerond.



Opmerkingen en veel gestelde vragen
• Examenresultaten: vragen over “deel van een onderdeel”
• Vragen over ondertekening examencommissie
• Vragen over “uitreiking” & AVG

• Gegevens mbo-verklaring in de onderwijsinstelling 
aanwezig maar vaak niet in één systeem en verschillen 
per onderwijsinstelling

• Informatie over BPV bijna altijd decentraal
• Aanpassing systemen voorwaarde voor werkbaarheid. 

Inwerkingtredingsdatum 1 aug 2020 krap
• Wens toekomst: koppeling/integratie SIS en Praktijkloket 
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Praktijkverklaring
• Uitgangspunten:

In ieder geval: als student deelneemt aan pilot praktijkleren mbo 
met een praktijkverklaring
Wenselijk (maar niet verplicht): als student uit een diplomagerichte 
opleiding uitvalt  en deel van bpv heeft afgerond

• Praktijkverklaring nu:
Te genereren via -inloggen in- het Praktijkloket van SBB
Uitwisseling studentgegevens mogelijk via excelbestanden
Ondertekende praktijkverklaring als pdf-document 

• Wens toekomst: koppeling/integratie SIS en Praktijkloket 
Gebruiker hoeft niet meer in te loggen
SaMBO-ICT/SBB werken voorstel plan van aanpak uit
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Proces januari – augustus 2020
Wet- en regelgeving:
- Wetsvoorstel in TK (was week 4 maar verplaatst) en EK voorjaar 

2020
- Regeling MBO-verklaring in Staatscourant (voorjaar 2020)

Communicatie vanuit OCW:
- Ketendagen scholen en nbi
- Informatie naar mbo-instellingen
- Bijeenkomst examencommissies
- Bredere communicatie (ook studenten en bedrijven): voorjaar 2020
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Proces januari – augustus 2020

Implementatie:
• Elke onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe inrichting proces en welke 

systeemaanpassingen cq ondersteuning ICT.
• In gesprek over welke ondersteuning van OCW wenselijk is.

Onderzoek naar werkzaamheid loopt door (eind 2021)
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