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Betreft Pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder
sta rtkwal ificatie

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Onlangs heeft u in het Gemeentenieuws SZW kunnen lezen dat er pilots
praktijkleren met een praktijkverklaring voor werkzoekenden en werkenden
zonder startkwalificatie van start gaan. In deze brief wil ik u nader informeren
over de pilots en de mogelijkheden tot aanmelding.
Voor wie is praktijk/eren met een praktijkverklaring bedoeld?
Mensen zonder startkwalificatie hebben een relatief kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk. Zo heeft ongeveer
een derde van de mensen met een werkloosheidsuitkering geen startkwalificatie
en meer dan de helft van de mensen in de bijstand. De minister van OCW en ik
willen ook voor werkzoekenden en werkenden voor wie het behalen van een mbo
diploma of mbo-certifïcaat’ vooralsnog niet haalbaar is de overgang naar werk
versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten.
Hoe ziet praktijk/eren met een praktijkverklaring eruit?
In pilots gaan we nieuwe praktijkleerroutes in het mbo op maat vormgeven
gericht op het verkrijgen van een praktijkverklaring. De pilots zijn geïnspireerd op
de aanpak van de Borispraktijkverklaring in het voortgezet speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs. Op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf
worden werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur geleerd. Hiermee wordt
aangesloten bij de eisen die bedrijfsleven en beroepsonderwijs samen hebben
vastgesteld. Het leren in de praktijk vindt plaats bij een van de ruim 250.000
erkende leerbedrijven met bekwame praktijkopleiders. De kandidaat krijgt
begeleiding en een vorm van inkomen. Bij afronding van het traject wordt een

Een onderdeel van een mbo-opleiding waarvan onderwijs en bedrijfsleven hebben
aangegeven dat deze relevant is voor werkenden en werkzoekenden. Het onderdeel heeft
een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en leidt tot verbreding van de inzetbaarheid
of betere toerusting op actuele beroepsvereisten.
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praktijkverklaring uitgereikt, een document herk
enbaar voor werkgevers en
daarmee van waarde voor inzetbaarheid en dooron
twikkeling van de kandidaat.
We willen een aanpak ontwikkelen die geschikt
is voor een brede groep
werkzoekenden en werkenden zonder startkwal
ificatie. Een statushouder of
inburgeraar heeft immers een andere leerbehoe
fte dan iemand met een WWuitkering en recente werkervaring, iemand die
langdurig in de bijstand zit en
alleen basisonderwijs heeft gevolgd of een jongere
die net klaar is met het
praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Het vormgeven van deze praktijkieerroutes vraa
gt samenwerking tussen
gemeenten, UWV, werkgevers en mbo-instellin
gen en waar gewenst hun partners.
Zij krijgen daarbij ondersteuning van SBB (Sam
enwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en de Programm
araad. De pilots lopen tot en met
2020 en worden in twee tranches uitgevoerd. De
uitvoering van de pilots zal
worden gemonitord om van te leren en te komen
tot verbeteringen in praktijk en
beleid.
Waar kan ik me aanmelden voor deelname aan
de pilots?
Voor de eerste tranche komen circa 10 arbeidsm
arktregio’s in aanmerking die
meegewerkt hebben aan de verkenningen van
SBB naar de mogelijkheden van de
Borispraktijkverklaring voor de doelgroep werk
zoekenden en 2
werkenden. De
verwachting is dat zij in staat zijn om in korte
tijd de noodzakelijke samenwerking
te verbreden met een mbo-instelling en als dat
nog niet het geval is de
centrumgemeente en tot uitvoering van de pilots
te komen. In de bijlage vindt u
de voorwaarden voor deelname en het aanmeldfo
rmulier. SBB heeft al contact
met de centrumgemeenten van deze 10 arbeidsm
arktregio’s zodat zij samen de
aanvraag kunnen voorbereiden. De aanmeldin
gen voor de eerste tranche staat
open tot en met 21 januari 2019. Uiterlijk 4 febru
ari wordt bekend welke
arbeidsmarktregio’s kunnen deelnemen aan de
pilots.
—

—

Bij de tweede tranche bieden we de overige arbe
idsmarktregio’s de mogelijkheid
tot deelname. Aanmelding voor de tweede tranc
he zal naar verwachting worden
opengesteld in mei. Mocht u geïnteresseerd zijn
in deelname aan de tweede
tranche, dan kunt u via de site van SBB uw belan
gstelling kenbaar maken,
waarna het projectteam van SBB en de Programm
araad contact met u zal
opnemen om nadere informatie te verstrekken
en de ervaringen van andere
arbeidsmarktregio’s te delen.

Relatie met andere programma’s
Zoals gezegd kan de praktijkleerroute in het mbo
op maat een belangrijke opstap
zijn naar werk en een basis leggen voor verder
doorleren in het mbo om
werknemers breder en beter inzetbaar te mak
en binnen het bedrijf. Het draagt
2

De arbeidsmarktregio’s die meegedaan hebben aan
de verkenningen zijn de volgende:
Flevoland, Groningen, Holland Rijnland, Noordoost-B
rabant, Twente, Zeeland, Zuid-Limburg,
Zwolle, Midden-Utrecht, Food Valley, Friesland, Haagla
nden, Midden-Gelderland, Midden
Holland, Midden-Limburg, Noord-Holland (Noord), Rijnm
ond, Stedendriehoek en Noordwest
Veluwe, West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Drenth
e.
3 Om de verkenningen de gelegenheid te bieden
tot
aanmeldingstermijn met twee weken verlengd t.o.v. goede onderlinge afstemming is de
eerdere communicatie door SBB.
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daarmee ook bij aan duurzame inzetbaarheid. Een leven lang ontwikkelen is
belangrijk voor mensen zelf om mee te kunnen en blijven doen, voor de
maatschappij en de economie. De pilots met de praktijkverklaring zijn daarom
ook onderdeel van het programma Leven Lang Ontwikkelen, waarover de Minister
van SZW de Tweede Kamer op 27 september heeft geïnformeerd. Alsook het
breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen en de
intentieverklaring Perspectief op werk als extra impuls om werkzoekenden aan
een baan te helpen, waarover ik de Tweede kamer op 20 november heb
geïnformeerd.
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Het gaat goed met de economie en de werkgelegenheid in Nederland. Dus laten
we nu samen de kansen pakken die er zijn om een substantiële groep mensen
met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan de slag te helpen en te
houden. De Minister van OCW en ik kijken uit naar aanmeldingen voor deelname
en zullen met interesse het verloop van de pilots volgen.
Met vriendelijke groet,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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T. van Ark
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