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Vernieuwing Praktijkloket MBO

• Ervaring opgedaan in pilot mbo-verklaring en pilot praktijkleren met de 

praktijkverklaring in het mbo

• Digitaal platform, gefaciliteerd door SBB

• Voor starten praktijkleerroute op maat t/m genereren praktijkverklaring

• Beschikbaar voor mbo-scholen die 

1) een praktijkleerroute op maat willen starten en (een deel van) de bpv 

willen afronden (derde leerweg)

2) een praktijkverklaring willen genereren voor vsv’ers die een deel van 

de bpv hebben afgerond

• Gesteund door sociale partners en brancheorganisaties



Mijn SBB en Praktijkloket MBO

• Vernieuwd loket beschikbaar per augustus 2020

• In MijnSBB een tegel met ‘Praktijkloket”

• O.b.v. relatie school of locatie of afdeling bij SBB

• Overgangsperiode

• School ziet gegevens van zijn/haar account in MijnSBB, contact opnemen 

met zijn/haar SBB adviseur voor wijzigingen of toekennen rollen van 

betrokkenen

• Wens: realiseren webservice tussen SIS-systemen en praktijkloket.

In samenwerking met SamboICT onderzoek starten in september 2020.



Wat is er anders bij leerbedrijf?

• Zoeken erkend leerbedrijf

- handmatig ID invoeren

- zoeken in stagemarkt

• ID leerbedrijf gevonden? Dan wordt ingeladen:

- naam leerbedrijf

- vestigingsplaats leerbedrijf

- optie: logo leerbedrijf

• Praktijkopleider:

- overzicht geregistreerde praktijkopleiders in beeld

- niet gevonden? Dan vrij veld



Gegevens bpv

• Selectie crebo kwalificatiedossier

• Alle kerntaken en werkprocessen op scherm

• Selecteren relevante werkprocessen (aanvinken)

• Deze worden opgenomen in begeleidingsdocument (optioneel) en 

praktijkverklaring

• Tijdens uitvoering kunnen werkprocessen toegevoegd of uitgevinkt worden

• Aantal werkelijke bpv-uren invullen

• Extra kwalificatie kan geselecteerd worden

• Gegevens opslaan

• Bewaartermijn gegevens afgeronde trajecten: 1 jaar



Genereren praktijkverklaring

• PDF-document wordt automatisch samengesteld

• Door OCW vastgesteld format

• Branchelogo’s opgenomen in database van Praktijkloket MBO

• Steun sociale partners en brancheorganisaties

• Ondertekenen door praktijkopleider en student

• Digitaal en/of paperbased opnemen in (digitaal) dossier

• Meerdere praktijkverklaringen per student mogelijk

• Gegenereerde pdf-documenten vindbaar voor school in database van 

praktijkloket (1 jaar)


