
De praktijkverklaring 
in het vernieuwde 
SBB Praktijkloket



Mbo-verklaring
1. Op aanvraag voor alle studenten die 

zonder diploma of mbo-certificaat de 
opleiding verlaten, maar wel resultaten 
hebben behaald

2. Verplicht bij behaald resultaat voor bol-
en bbl-studenten die :

• na 1 augustus 2021 school verlaten
• niet meer aan een instelling zijn 

ingeschreven, 
• jonger zijn dan 23 jaar en 
• nog geen startkwalificatie hebben 

behaald. 



Wat is de praktijkverklaring?
• Verklaring van Praktijkopleider: 

Werkprocessen behaald in de 
beroepspraktijk.

• Civiele waarde (op de arbeidsmarkt)
• Ondertekening door praktijkopleider 

en deelnemer
• Onderdeel MBO Verklaring



Toepassing praktijkverklaring
‘

BOL / BBL (VSV)
• Voor studenten die de opleiding verlaten zonder diploma
• Voor extra werkprocessen op hoger niveau (entreestudent op niv 2)

Derde leerweg (LLO / aanpak jeugdwerkloosheid)
• Om- her- en bijscholing
• Duurzaam werk: vervolg bij werkgever voor studenten die school zonder 

diploma verlaten
• Opstap doorleren: organiseren vervolg naar certificaat of diploma



Groei
Steeds meer gebruik van de praktijkverklaring

Praktijkleren met de
praktijkverklaring 2021 2020 2019 Totaal

Kandidaten gestart 1.613 440 72 2.125

Praktijkverklaring behaald 777 366 49 1.192



Vernieuwde SBB Praktijkloket 
• Was externe tool met externe 

leverancier. Oude loket uitgefaseerd.

• Geïntroduceerd voor praktijkleren 
met de praktijkverklaring (llo)

• Nu bereikbaar via Mijn SBB

• Mogelijkheid om te benaderen met 
API



Via website
• Inloggen via MijnSBB (s-bb.nl)

https://mijn.s-bb.nl/Account?


Menustappen



API: Verbinding tussen SIS en Praktijkloket

• School geïnteresseerd: 
contact met de SIS-
leverancier;

• Ontwikkeling eventueel 
samen met andere scholen;

• Desgewenst stuurt SBB de 
handleiding;

• Getoetst met leverancier 
Iddink.



Keuze: via MijnSBB of SIS
Via Mijn SBB Via Api

Voordelen - Kosteloos
- Direct te gebruiken
- Ook bulkimport mogelijk

- Geintegreerd in eigen SIS
- Minder administratieve last
- Eigen beheer school
- (Automatische) download van de 

Praktijkverklaring

Nadelen - Inloggen in externe omgeving
- Gegevens 2 keer invoeren
- Toegang nieuwe gebruikers 

aanvragen bij SBB 

- Kosten voor ontwikkeling, 
aanpassen en onderhoud

- Afhankelijk van leverancier
- Niet per direct beschikbaar



Stappen voor SIS-leverancier
1. Aanvraag werken met Api door 

SIS-leverancier bij SBB;
2. Ontvangst 

licentieovereenkomst en 
handleiding;

3. Leverancier besluit tot wel/niet 
koppelen;

4. Ontvangst technische 
beschrijving;

5. Ontwikkeling en implementatie 
door SIS leverancier.



Leerbanen voor praktijkleren



Samenwerking
• Bekendheid SBB Praktijkloket bij 

onderwijsteams: wie benaderen?
• Belangstelling verkennen inzet API
• Behoefte aan voorlichtingsbijeenkomst? 



Contact

Vragen over de praktijkverklaring en het gebruik van het SBB Praktijkloket: 
Annemiek Haneveld, a.haneveld@s-bb.nl
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