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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 
terugkeer naar het onderwijs. Dus betekenisvol voor 
werkgevers en vervolgonderwijs.

• Onderdeel van wetsvoorstel Versterken positie mbo-
studenten. Model in Regeling diplomamodel mbo.

• Vervangt instellingsverklaring: onderdelen per student 
verschillend.



(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 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 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 de opleiding.
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Uitgangspunten model

• Betekenisvol voor werkgevers én bij terugkeer naar het 
onderwijs

• Werkbaar voor scholen: zoveel mogelijk conform huidige 
instellingsverklaring & informatie uit systemen

• Onderscheid diploma en mbo-certificaat!

• Verplichte uitreiking als ‘dienstverlening’ aan studenten

• Uitreiking door examencommissie mbo tbv herstarters
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Totstandkoming model - pilots 

• Mbo-verklaring: 9 mbo-instellingen meegedaan. Pilots liepen van 
april-november 2019.

• 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 werkbaarheid.

• Advies besproken met klankbordgroep: adviezen overgenomen.

• Presentaties op ketendagen leveranciers van 
schoolinformatiesystemen.

• Werkbaarheid basis voor aanpassingen aan model.

• Gedurende 2020 loopt onderzoek naar werkzaamheid door.

• Pilot praktijkleren loopt nog door.
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Opbrengst Ketendagen

• Gegevens mbo-verklaring in de onderwijsinstelling aanwezig 
maar vaak niet in één systeem (verschilt per 
onderwijsinstelling).

• Aantal bpv-uren niet altijd in systemen aanwezig: optioneel.

• Wens toekomst: koppeling/integratie SIS en Praktijkloket. 
Gebruiker hoeft niet meer afzonderlijk bij Praktijkloket in te 
loggen.

• Aandacht voor verzending mbo-verklaring passend binnen 
wetgeving AVG.
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Invoeringsdatum & motie
In plenaire behandeling van het wetvoorstel Versterken positie mbo-
studenten op 3 maart jl..

• MOCW in gesprek met veld over invoeringsdatum maar wens is zo 
spoedig mogelijk.

Motie (TK: 35252-17) Kuik en Smals: waarde verschillende getuigschriften 
niet duidelijk is voor werkgevers, daarom verzoek om: 

1. kaders zodat in de mbo-verklaring concreet wordt aangegeven welke 
gedeelten van de opleiding al gehaald zijn;

2. welke mogelijkheden er zijn om alsnog een mbo-diploma te halen; 

3. in overleg met de MBO Raad, VNO-NCW en MKB-Nederland de 
verschillen tussen certificaten, verklaringen en diploma’s duidelijk te 
maken;

4. vóór 1 september 2020 TK hierover informeren.
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Onderdelen van de mbo-verklaring

• Voorblad

• Examenresultaten

• Resultaten beroepspraktijkvorming

• Praktijkverklaring (wenselijk)

• Overige resultaten

• Bijlage: resultatenlijst
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Praktijkverklaring

• Voor wie:

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

• Meerwaarde: erkenning van “collega” (werkgevers)

• 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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Rol van de examencommissie
Taak (artikel 7.4.5a lid 1d., WEB):

• het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een deelnemer 
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, 
een certificaat of een instellingsverklaring als bedoeld in artikel 
7.4.6a alsmede het uitreiken of afgeven daarvan,

• (artikel 7.4.5a, lid 3, WEB):de examencommissie stelt regels vast 
over de uitvoering van de taken en bevoegdheden.

Bijvoorbeeld check op bewijs dat student bij bedrijf is geweest, en/of 
check dat praktijkverklaring voldoet aan het voorgeschreven model 
en wellicht of opgenomen informatie proportioneel is……á la BPV

Waar tekent de examencommissie voor mbt Praktijkverklaring (en 
overige, niet-examenresultaten)? Zou in de lijn moeten zijn van 
vaststellen of de aan voorschriften (eigen regels) is voldaan. 
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Vragen?
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