Aan de slag met het Praktijkloket MBO
Welkom bij het Praktijkloket MBO.
Het Praktijkloket MBO is het platform van onderwijs en bedrijfsleven om een praktijkverklaring
te genereren voor:
1. Studenten van diplomagerichte mbo-opleidingen die een deel van de opleiding hebben
gevolgd en/of afgerond, maar niet de gehele opleiding
2. Samenstellen van praktijkleertraject (maatwerk) met de praktijkverklaring voor
kandidaten die geen mbo-diploma kunnen behalen

MBO-verklaring
De mbo-verklaring is een document dat kan worden uitgereikt aan studenten die een deel van
een diplomagerichte mbo-opleiding hebben gevolgd en/of afgerond, maar niet de gehele
opleiding. De mbo-verklaring dient te worden uitgereikt aan studenten die uitvallen. Doel van
een mbo-verklaring is dat het een soepeler overgang naar werk of vervolgopleiding bevordert.
Dit document kan uit verschillende onderdelen bestaan. In de bijlage vind je een overzicht van
de onderdelen.
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1. Inloggen bij Praktijkloket MBO
Je hebt je aangemeld bij voor het Praktijkloket MBO en een gebruikersnaam en inlogcode
ontvangen. Je kunt nu beginnen met het samenstellen en genereren van de praktijkverklaring.
Ga naar: https://www.praktijkloketmbo.nl.
Typ uw gebruikersnaam (1) en wachtwoord (2) in.
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Als je bent ingelogd, zie je bovenin de volgende tabbladen en kun je aan de slag.
Ga eerst naar ‘Mijn profiel’ om akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

2. Collega’s toevoegen aan het account van de onderwijsinstelling
De organisatiebeheerder kan collega’s toevoegen aan het account van de instelling. Deze
collega’s kunnen voor hun kandidaten praktijkverklaringen en praktijkleertrajecten samenstellen
en genereren.
Bovenaan de pagina vind je verschillende tabbladen. Ga naar het tabblad ‘Mijn organisatie’
om een collega toe te voegen.

Vul de gegevens van de collega in en klik op ‘toevoegen’.
De collega ontvangt een email met zijn/haar inloggegevens. Hij/zij is nu toegevoegd aan het
team dat een praktijkverklaring kan genereren.
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3. Praktijkverklaring voor deelnemer samenstellen en genereren
Het samenstellen en genereren van een praktijkverklaring, bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1:
Voer de gegevens van de deelnemer in
Stap 2:
Voer de gegevens van het leerbedrijf en de praktijkopleider in (inclusief logo van
het leerbedrijf)
Stap 3:
Stel de praktijkverklaring samen uit de werkprocessen uit de
kwalificatiestructuur en selecteer de relevante brancheorganisatie
Stap 4:
Genereer en download de Praktijkverklaring

Stap 1 Voer de gegevens van de deelnemers in
Ga naar het tabblad ‘Mijn deelnemers’.

Je kunt de gegevens van de deelnemers waarvoor je een praktijkverklaring wilt genereren op de
volgende manieren toevoegen.
1. Individuele deelnemer toevoegen
Kies in de blauwe balk voor ‘+ Nieuwe deelnemer toevoegen’.

1

Geef aan of de deelnemer een heer of mevrouw is. Voer vervolgens de roepnaam, voorletter(s),
tussenvoegsel, achternaam, emailadres (optioneel), geboortedatum, geboorteplaats en
geboorteland (optioneel) in.
De velden met * zijn verplicht.
Vervolgens kan je de ‘groep’ van de deelnemer invoeren. Denk aan klas, cohort, begeleider.
Wanneer je de volgende keer weer inlogt kan je in het beginscherm een deelnemer zoeken door
te filteren op bijvoorbeeld ‘groep’.
Voer de gegevens zorgvuldig in, deze worden vermeld op de praktijkverklaring.
Sla tot slot de gegevens op (‘Gegevens opslaan’).
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2. Groep deelnemers importeren
Kies in de blauwe balk voor ‘importeren / updaten’ om een groep deelnemers in te voeren op
te updaten.

2

Er zijn 2 mogelijkheden:
a. Upload een CSV- of Excel-bestand
b. Kopieer de inhoud van een CSV- of Excel-bestand

Kies een optie, selecteer een bestand en voer de ‘volgende stappen’ uit.
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Nadat de gegevens van de deelnemer ingevoerd zijn, kun je deze zonodig aanpassen.

Stap 2 Leerbedrijf en praktijkopleider toevoegen
Ga naar de deelnemer waarvoor je een praktijkverklaring wilt genereren. Achter de deelnemer
kies je voor de tab ‘Praktijkverklaringen’.

a.

Voer het ‘Leerbedrijf ID’ in. Deze vind je op www.stagemarkt.nl.
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Door de koppeling met stagemarkt klapt automatisch een groen scherm open met daarin
opgesomd voor welke dossiers dit leerbedrijf erkend is.
De naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf worden automatisch ingevuld.
Vraag aan het leerbedrijf of je hun logo op de praktijkverklaring mag vermelden. Na akkoord
van het leerbedrijf sla je het bedrijfslogo op als .png, .jpg of .jpeg bestand. Met de knop
‘selecteer bestand’ kan je het bedrijfslogo selecteren en toeveogen.
b.

Voer de gegevens van de praktijkopleider in.

Voer de gegevens zorgvuldig in, deze worden vermeld op de praktijkverklaring.
c. Voer het aantal BPV-uren in
Vermeld het aantal BPV-uren die de deelnemer in het leerbedrijf heeft gevolgd.

Stap 3 Stel de praktijkverklaring op
Nadat de gegevens van het leerbedrijf en de praktijkopleider ingevoerd zijn, ga je over tot het
opstellen van de praktijkverklaring.
Ga naar het blok van ‘Crebo’.

Klik in het veld ‘Maak een keuze’ en kies de relevante mbo-opleiding van de deelnemer.
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Vervolgens klapt een scherm open met een overzicht van het dossier en alle werkprocessen.
Selecteer de relevante werkprocessen van de deelnemer die hij/zij volgens de praktijkopleider
in de praktijk kan uitvoeren.

Logo van de brancheorganisatie koppelen aan de praktijkverklaring
Het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland en LTO en werknemersorganisaties) steunen de
praktijkverklaring en vele brancheorganisatie hebben inmiddels hun branchelogo verbonden aan
de praktijkverklaring. Een branchelogo is verbonden aan de inhoud van het crebo; deze
koppeling en de branchelogo’s zijn opgenomen in het content management systeem van het
Praktijkloket. Wanneer een crebo gekozen is wordt automatisch de gekoppelde
brancheorganisatie getoond.

In geval meerdere brancheorganisaties verbonden zijn aan het crebo, kies dan de
brancheorganisatie waar het leerbedrijf bij aangesloten is. Ook kan gekozen worden van
vermelding van meerdere branchelogo’s ingeval er sprake is van gemengde bedrijven.
Sla de gegevens op (‘Gegevens opslaan’).
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Stap 4 Genereer en download de Praktijkverklaring
Nadat de gegevens van het leerbedrijf, de praktijkopleider ingevoerd zijn en de relevante
werkprocessen van het dossier geselecteerd zijn, zie je het onderstaande scherm.

Je kan vervolgens een concept-praktijkverklaring
downloaden. Als deze akkoord is, maak je de
praktijkverklaring door te klikken op
‘Praktijkverklaring definitief maken’.
Mocht je nog iets willen wijzigen, dan klik je op
‘Bewerk concept-praktijkverklaring’ en herhaal
je de vorige stappen.

Tot slot: Laat de Praktijkverklaring ondertekenen door de praktijkopleider en de
deelnemer.
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MBO-verklaring
De mbo-verklaring is een document dat kan worden uitgereikt aan studenten die een deel van
een diplomagerichte mbo-opleiding hebben gevolgd en/of afgerond, maar niet de gehele
opleiding. De mbo-verklaring dient te worden uitgereikt aan studenten die uitvallen. Doel van
een mbo-verklaring is dat het een soepeler overgang naar werk of vervolgopleiding bevordert.
Dit document kan uit verschillende onderdelen bestaan. In de bijlage vind je een overzicht van
de onderdelen.
1. Examenresultaten
In dit onderdeel van de mbo-verklaring worden de resultaten weergegeven van formele mboexamens (als deze door de student met goed gevolg zijn afgelegd).
2. Praktijkverklaring
In de praktijkverklaring wordt weergegeven welke werkprocessen de student naar het oordeel
van de praktijkopleider kan uitvoeren. Deze werkprocessen zijn uitgevoerd in de praktijk van
het leerbedrijf waar de student de beroepspraktijkvorming heeft gevolgd.
3. Overige bewijzen die zijn behaald tijdens de opleiding
Als er tijdens de opleiding nog andere bewijzen of ervaringen zijn verzameld dan kunnen die
hier worden opgenomen.
Hieronder wordt per onderdeel een nadere toelichting gegeven.

1. Examenresultaten
In dit onderdeel worden alleen die onderdelen vermeld die de student wél gehaald heeft. Op
verzoek van de student kan hiervan worden afgeweken en ook onderdelen worden vermeld die
niet zijn behaald. Onderdelen waarvoor geen resultaat is behaald worden niet vermeld en waar
nodig verwijderd. Als er bijvoorbeeld geen resultaat is voor kerntaak 3, wordt deze niet op het
document met examenresultaten vermeld.
Examinering van kerntaken en werkprocessen uit de kwalificatie moeten in ieder geval deels
plaatsvinden in de (reële) beroepspraktijk. Veel instellingen kiezen er daarom voor om (delen
van) de examens te laten plaatsvinden bij het leerbedrijf van de student. Deze examens vinden
plaats onder verantwoordelijkheid van de instelling en het resultaat van het examen wordt door
de examencommissie van de opleiding vastgesteld.
2. Praktijkverklaring
Een praktijkverklaring kan gezien worden als document ter afronding van de begeleiding door
de praktijkopleider. De praktijkverklaring is daarmee een getuigschrift van de praktijkopleider,
ermee aangevend dat de kandidaat de genoemde werkprocessen in zijn leerbedrijf kan
uitvoeren. Dit betreft dus geen examen. De mbo-instelling doet wel een beperkte controle op de
authenticiteit van de praktijkverklaring, in de zin dat wordt gecontroleerd of de betreffende
student inderdaad bpv heeft gevolgd bij het betreffende leerbedrijf. De examencommissie reikt
de praktijkverklaring daarna uit, als onderdeel van de mbo-verklaring.
3. Overige bewijzen
Er kunnen door de school ook andere bewijzen worden toegevoegd bij de mbo-verklaring zoals
behaalde branchecertificaten of goede prestaties op intake- of voortgangstoetsen van de school.
Als er overige bewijzen van certificaten worden toegevoegd is het van belang om duidelijk weer
te geven wat deze status van deze documenten zijn en wie voor de kwaliteit van het document
in staat. Behaalde mbo-certificaten zijn geen onderdeel van de mbo-verklaring, daarvoor wordt
door de examencommissie een apart bewijs uitgereikt.
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