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Noorderpoort is één van de grootste 
ROC's van Noord-Nederland. 



Uitvoeringskeuzes

• Zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande 
processen

• Zo weinig mogelijk aanpassingen aan 
bestaande systemen



Wie heb je nodig in het 
administratieve proces?
• De administratie die de aanmelding 

verwerkt

• Het examenbureau dat de MBO-
verklaring uitdraait.

• Aanspreekpunt in je organisatie



Schema

• NAW
• Opleiding
• BPV gegevens
• Contactgegevens 

trajectbegeleider

De trajectbegeleider 
meldt de student 

aan via de website

• verstuurt de 
Onderwijsovereenkomst en 
de  Praktijkovereenkomst 
met een begeleidende brief 
naar de trajectbegeleider

De backoffice 
verwerkt de 
aanmelding • De onderwijsovereenkomst 

en praktijkovereenkomst 
worden ondertekend door 
student en bedrijf

• De trajectbegeleider stuurt 
de documenten retour 
backoffice

De trajectbegeleider 
laat de documenten 

onderteken

• verstuurt de 
praktijkverklaring naar het 
examenbureau

De trajectbegeleider 
stelt de 

praktijkverklarng op • voegt de MBO verklaring 
en Praktijkverklaring samen 
en geeft dit af ten behoeve 
van uitreiking. 

Het examenbureau 
maakt de MBO-

verklaring



Aanmelden via de website

• De trajectbegeleider vult samen met de 
student het Inschrijfformulier Praktijkleren in.

• Minimale gegevensset: NAW 
gegevens/Opleiding- en BPV-
gegevens/contactgegevens trajectbegeleider

• Bevestiging aanmelding naar betrokkenen

https://www.noorderpoort.nl/bedrijfstrainingen-cursussen/praktijkleren/


Verwerken van de aanmelding

• Aanmelden en Inschrijven obv mail

• Aanmaken Onderwijsovereenkomst en 
Praktijkovereenkomst  

• Versturen met begeleidende brief naar 
de trajectbegeleider



Ondertekening van OOK en POK

• De trajectbegeleider zorgt ervoor dat de 
Onderwijsovereenkomst en 
Praktijkovereenkomst worden 
ondertekend door het leerbedrijf en de 
student en retourneert deze naar de 
backoffice.



Opstellen Praktijkverklaring  

• Als de werkprocessen succesvol zijn 
afgerond, stelt de trajectbegeleider de 
praktijkverklaring op, laat deze ondertekenen 
door het leerbedrijf en stuurt deze naar het 
examenbureau.



Aanmaken MBO-verklaring

• Op basis van de ondertekende 
praktijkverklaring maakt het examenbureau 
een MBO-verklaring, draagt zorg voor 
registratie van het succesvol afronden van 
het Praktijkleren en de archivering.

• Het pakketje met de praktijkverklaring en de 
MBO-verklaring is klaar voor de uitreiking aan 
de student.



Losse eindjes / To do

• Aanmelden digitaliseren
• Algemene voorwaarden PL-proof maken

VRAGEN?



Contactgegevens

Anthea Sluiter
Adviseur Studentzaken 
Advies & Beleid
cm.sluiter@noorderpoort.nl
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