Aanmelding pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO.
(informatie ten behoeve van regio’s/samenwerkingsverbanden)
Inleiding
Sinds 2015 zijn er diverse verkenningen uitgevoerd om de bredere toepassing van praktijkleren met de praktijkverklaring te onderzoeken, gericht op werkzoekenden
en werkenden zonder startkwalificatie. Het initiatief van deze verkenningen lag bij de gemeente, hun ontwikkelbedrijven, onderwijsinstellingen, werkgevers en
brancheorganisaties of een departement. Bij elke verkenning is op beperkte schaal ervaring opgedaan met het verstrekken van Boris-praktijkverklaringen.
Met de betrokken partijen zijn gesprekken gevoerd of en hoe de ingezette beweging samen met het mbo doorontwikkeld kan worden naar mbo-praktijkleren. En in
het bijzonder naar mbo praktijkleren met de praktijkverklaring. Alle partijen hebben aangegeven de ombuiging naar een maatwerk mbo-praktijkopleiding met de
praktijkverklaring te willen maken. Indien zij aan de criteria (gaan) voldoen kunnen zij deelnemen aan de pilots in de eerste of de tweede tranche.
Voorwaarden voor deelnemende samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden die aan onderstaande voorwaarden en criteria voldoen kunnen ze zich schriftelijk aanmelden voor deelname bij SBB. Dit met een
beschrijving van het samenwerkingsverband (betrokken organisaties) en de doelgroep van werkzoekenden en/of werkenden zonder startkwalificatie welke betrokken
worden in de pilots (zie aanmeldformulier).
De samenwerkingsverbanden c.q. arbeidsmarktregio’s dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De partijen in het samenwerkingsverband zijn bereid om rollen en verantwoordelijkheden voor werving van potentiële deelnemers en potentiële erkende
leerbedrijven op zich te nemen. Er wordt gestreefd naar ca. 150 deelnemers per samenwerkingsverband.
2. Ingeval van een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn maakt de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio maakt deel uit van het samenwerkingsverband.
3. In het samenwerkingsverband participeert altijd een (bekostigde of niet-bekostigde) mbo-instelling, die in staat moet zijn de mbo-opleiding in de regio uit te
voeren in de (niet-bekostigde) derde leerweg.
4. De mbo-instelling in het samenwerkingsverband beschikt over een erkenning voor de derde leerweg (aan te vragen bij DUO) op het moment dat de
praktijkleerroutes van start gaan.
5. Het samenwerkingsverband is bereid om een 'inclusieve adviesfunctie mbo-praktijkleren' in te richten om ervoor te zorgen dat alleen werkenden en
werkzoekenden aan de pilots deelnemen voor wie het behalen van een mbo-diploma (incl. Entree) of een mbo-certificaat vooralsnog een brug te ver is.
6. Uitvoering van de mbo-praktijkleerroutes, en eventuele extra begeleiding en ondersteuning, worden gefinancierd uit middelen die de partijen van het
samenwerkingsverband ter beschikking stellen (bijv. uit de participatiewet, ESF of financiering door werkgevers). Voor de beoogde deelnemers aan het
opleidingstraject wordt voorzien in een vorm van inkomen (waarbij productieve arbeid cao-conform beloond wordt).
7. De deelnemende (bekostigde of niet-bekostigde) onderwijsinstelling is in staat om deelnemers (indien gewenst) na afloop van het opleidingstraject in te laten
stromen in een - al dan niet verkorte - kwalificerende mbo-opleiding, gericht op het behalen van mbo-certificaat of mbo-diploma.
(N.B.: Een praktijkverklaring geeft geen recht tot in- of doorstroom in een mbo-opleiding.)

8.

Het samenwerkingsverband is in staat om, binnen drie maanden na bevestiging van deelname, tot uitvoering van de eerste trajecten binnen de pilot te komen.
De verwachtte datum van bevestiging van deelname is 4 februari 2019.
9. Het samenwerkingsverband wijst uit haar midden een vaste contactpersoon aan als counterpart voor het projectteam van SBB en de Programmaraad.
10. Aanmelding vindt plaats uiterlijk 21 januari 2019 via schriftelijke aanmelding bij SBB (j.terhaar@s-bb.nl). Daarbij maakt men gebruik van het format dat
compleet ingevuld en ondertekend wordt ingediend.
Selectieproces voor deelname pilots.
Bestaande verkenningen.
In de voorgenomen planning zijn het landelijk initiatief van STOOF en de regionale initiatieven (met een deel van de 20 arbeidsmarktregio’s) opgenomen voor
potentiële deelname aan de eerste tranche. Hiertoe kunnen zij uiterlijk 21 januari 2019 een aanvraag indienen. De resterende van de verkenningen die niet in eerste
tranche al gestart zijn, kunnen zich aanmelden voor de tweede tranche, eventueel aangevuld met andere samenwerkingsverbanden die nu nog niet in zicht zijn.
Op basis van de leerervaringen in de eerste tranche zal SBB in overleg treden met SZW/OCW over het definitieve aantal samenwerkingsverbanden van de tweede
tranche. Aanmelding voor de tweede tranche zal naar verwachting plaats kunnen vinden in de periode maart/april 2019.
Selectiecriteria voor samenwerkingsverbanden voor de eerste tranche. Het samenwerkingsverband:
 voldoet aan voornoemde voorwaarden.
 is een reeds bestaand netwerk dat snel kan organiseren.
 organiseert actieve samenwerking tussen gemeenten en/of UWV, werkgevers, mbo-instellingen.
 is bekend met het opleiden op niveau van werkprocessen (onderdelen van de mbo-opleiding), en met leren in de beroepspraktijk
 beschikt over een actief netwerk van werkgevers i.v.m. het ophalen van werkplekken (met arbeidsmarktperspectief en baangarantie bij succesvolle afronding)
voor de doelgroep van de pilots.
 voor werkgeversinitiatieven (gericht op werkenden) kan beschikken over een netwerk dat minimaal bestaat uit werkgevers en een mbo-instelling (bekostigd
of niet-bekostigd).
 Op basis van de leerervaringen in de eerste tranche zal een advies worden uitgebracht SZW/OCW over eventuele aanvullende selectiecriteria voor de tweede
tranche.
Selectiecriteria overall voor deelnemende samenwerkingsverbanden:
In de combinatie van te selecteren pilots Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo moeten werkenden en werkzoekenden vanuit de doelgroepen Pwet, statushouders / migranten en laaggeletterden, WW/Wajong/WIA bediend worden. Niet alle doelgroepen hoeven in één regio vertegenwoordigd te zijn,
maar de combinatie van startende regio’s gaat wel aan de slag met de diverse doelgroepen. Een regio kan desgewenst focus geven aan één doelgroep.
Bij de selectie zal ook gelet worden op de regionale spreiding van de pilots.

Aanmeldformulier eerste tranche pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo

Naam samenwerkingsverband (indien van
toepassing)
Naam arbeidsmarktregio
Deelnemende partijen (let op voorwaarden en criteria)
Organisatie:
Naam:
MBO-instelling
Centrumgemeente

Vaste contactpersoon voor projectteam SBB
en Programmaraad

Naam:

Vertegenwoordigd door:

Email-adres:
Telefoon:

Doelgroepen die het samenwerkingsverband
gaat bedienen binnen de pilots
(indien er een plan van aanpak beschikbaar
is dit graag meesturen)

Het samenwerkingsverband verklaart door ondertekening te (kunnen) voldoen aan de gestelde voorwaarden en criteria.
Namens samenwerkingsverband in de
arbeidsmarktregio ondertekend door
(minimaal directeursniveau):

Naam:

Handtekening

Datum:

N.B.: Aanmelding vindt plaats uiterlijk 21 januari 2019 via schriftelijke aanmelding bij SBB (j.terhaar@s-bb.nl). Daarbij maakt men gebruik van dit format dat compleet
ingevuld en ondertekend wordt ingediend.

