
Mbo-praktijkverklaring

Talent is overal en elk talent telt.

Praktijkverklaringen

Praktijkverklaringen maken in de praktijk geleerde vaardigheden  
inzichtelijk waardoor werkenden zonder startkwalificatie een  
betere kans hebben op de abeidsmarkt. Het levert kwalitatief  
geschoolde, gecertificeerde en gemotiveerde medewerkers die 
hiermee de waardering krijgen die ze verdienen. 

Werken aan een 
toekomstgerichte 
beroepsbevolking
 
De Utrecht Talent Alliantie werkt samen 
met een groot aantal partners in de regio 
aan een toekomstgerichte beroeps- 
bevolking. Eén van de  ambities is om  
een leven lang ontwikkelen voor iedereen 
vanzelfsprekend te maken. Ook voor  
werkenden zonder diploma of certificaat 
voor wie het behalen van een mbo- 
diploma of mbo-certificaat (nog) niet 
haalbaar is. In de regio Utrecht zijn dit er 
ruim 125.000. Voor deze groep is er de 
praktijkverklaring.



Eerste kandidaten ontvangen 
praktijkverklaring in het mbo 

Hoe werkt het?

Praktijkleren met een praktijkverklaring bestaat uit kortdurende scholing 
voor eenvoudige werkzaamheden die de medewerker volledig op de werk- 
vloer kan aanleren. De medewerker wordt opgeleid door de werkgever of  
één van de eigen medewerkers. Deze praktijkbegeleider vormt de spil tussen 
alle betrokken partijen en zorgt voor de begeleiding van de medewerker. 

Het traject bestaat onder meer uit:
 • erkenning als leerbedrijf via SBB;
 • vaststellen van de te volgen werkprocessen in samenwerking met  

de mbo-opleider;
 • opleiden en begeleiden van de medewerker op de werkvloer door  

de praktijkbegeleider binnen het bedrijf;
 • mbo-opleider checkt begeleiding en kwaliteit;
 • uitreiking van de mbo-praktijkverklaring.

Ali, Abdulhamid, Habtu en 
Ibrahim leerden in de praktijk  
bij werkgever gemeente  
Veenendaal verschillende  
vaardigheden voor het groen- 
onderhoud en ontvingen hiervoor 
alle vier hun praktijkverklaring 
van mbo-opleider Aeres Velp. 
Een verdiend bewijs van hun 
vaardigheden en vakkennis en 
de mogelijke opstap naar een 
verdere opleiding. 

“

“
Bron: foto afkomstig van Leerwerkloket Regio Foodvalley

Doe mee! 

Ook een wezenlijke bijdrage leveren aan een  
sterke arbeidsmarkt in de regio Utrecht? 
Doe dan mee!

Praktijkverklaringen afgeven is een kosteloze investering  
in de toekomst van medewerkers. 
• Er is een vergoeding voor de begeleiding die werkgevers 

bieden in dit traject, oplopend tot € 2.700,-.
• De vergoeding voor opleiders kan oplopen tot maximaal  

€ 750,- per deelnemer.  

Meer weten of  
direct aan de slag?

Neem contact op met Allard Schelhaas, aanjager praktijkverklaringen 
Utrecht Talent Alliantie: 06 278 835 22 - allard@utrechttalentalliantie.nl

Of rechtstreeks met de eigen arbeidsmarktregio:

Midden-Utrecht  
Renny Starkenburg 
06 349 418 78
renny@middenutrechtwerktdoor.nl

Amersfoort 
Hans Eijsink  
06 468 919 56 
hjj.eijsink@amersfoort.nl

Gooi & Vechtstreek
Trees van der Werf 
06 505 896 89 
trees.vanderwerf@leerwerkloket.nl

Foodvalley 
Debby Heltzel 
06 539 299 24 
debby.heltzel@leerwerkloket.nl

Hulp en advies bij mbo-praktijkverklaringen vindt u bij de Regionaal Mobiliteitsteams of Leerwerk Loketten.
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