Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [datum], nr. 25473198,
houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo en de Regeling standaarden
examenkwaliteit mbo 2017 vanwege de invoering van de mbo-verklaring
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op de artikelen 7.4.4, 7.4.6, derde lid, en 7.4.6a, vierde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
Besluit:
ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING MODELDIPLOMA MBO
De Regeling modeldiploma mbo wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1a komt te luiden:
Artikel 1a. Reikwijdte
Deze regeling berust op de artikelen 7.4.6, derde lid, en 7.4.6a, vierde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs.
B
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Regels voor het invullen van het diploma zoals in deze regeling genoemd, zijn vastgelegd in bijlage 4 bij
deze regeling.
C
Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Regels voor het invullen van de resultatenlijsten zijn vastgelegd in bijlage 5 bij deze regeling.
D
Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4. Model mbo-verklaring
1. Het model voor mbo-verklaringen van beroepsopleidingen wordt vastgesteld volgens bijlage 9 bij deze
regeling.
2. Regels voor het invullen van de mbo-verklaring zijn vastgelegd in bijlage 10 bij deze regeling.
E
In artikel 7 wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor mbo-diploma,
mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
F
Het opschrift van bijlage 1 komt te luiden:
Bijlage 1. Behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat
en mbo-verklaring
G
Aan het slot van het opschrift van bijlage 2 wordt toegevoegd ‘, van de Regeling modellen voor mbodiploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
H
In het opschrift van bijlage 3 wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor
mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.

I
Aan het slot van het opschrift van bijlage 1a wordt toegevoegd ‘, van de Regeling modellen voor mbodiploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
J
Aan het slot van het opschrift van bijlage 2a wordt toegevoegd ‘, van de Regeling modellen voor mbodiploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
K
In het opschrift van bijlage 3a wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor
mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
L
In het opschrift van bijlage 4 wordt ‘artikel 4 van de regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘artikel 2,
derde lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
M
In het opschrift van bijlage 5 wordt ‘artikel 4 de Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘artikel 3,
derde lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
N
In het opschrift van bijlage 6 wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor
mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
O
In het opschrift van bijlage 7 wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor
mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
P
In het opschrift van bijlage 8 wordt ‘Regeling modeldiploma mbo’ vervangen door ‘Regeling modellen voor
mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring’.
Q
Na bijlage 8 worden de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlagen 9 en 10 ingevoegd.

ARTIKEL II. WIJZIGING REGELING STANDAARDEN EXAMENKWALITEIT MBO 2017
In de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 wordt in de Bijlage, in onderdeel A, onder 1,
‘instellingsverklaring’ vervangen door ‘mbo-verklaring’.
ARTIKEL III. INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

BIJLAGE
Bijlage 9. behorende bij artikel 4, eerst lid, van de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbocertificaat en mbo-verklaring

MBO-VERKLARING

Naam, geboortedatum en -plaats student: ……………………………………………………………………………………
Naam, crebocode en niveau van de beroepsopleiding :…………………………………………………(xxxxx) (niveau ..)
Deze mbo-verklaring is uitgegeven door: …………………………………………………………(naam onderwijsinstelling)

Plaats……………………………………

Datum…………………………………

Namens de examencommissie
……………………………………………(handtekening)
……………………………………………(naam)
……………………………………………(functie)

<optioneel> Handtekening student
………………………………

Wat is een mbo-verklaring?
Aan een student die een deel van een mbo-opleiding heeft gevolgd maar niet het diploma van deze
opleiding heeft behaald, verstrekt de instelling een mbo-verklaring. De mbo-verklaring kan behulpzaam
zijn bij het solliciteren naar een baan of bij terugkeer naar het mbo. Een mbo-verklaring geeft geen
automatisch recht op vrijstellingen. Hierover neemt de examencommissie een besluit.
De inhoud van een mbo-verklaring verschilt per student en kan betrekking hebben op een of meer van de
volgende resultaten:
examenresultaten;
resultaten beroepspraktijkvorming;
overige resultaten.

EXAMENRESULTATEN
<Naam student> heeft de volgende onderdelen van de beroepsopleiding «naam en crebocode opleiding»
behaald:
<alleen opnemen indien van toepassing>
Specifieke examenonderdelen
Resultaat

<alleen opnemen indien van toepassing>
Generieke examenonderdelen
<indien van toepassing>
Nederlandse taal
<indien van toepassing>
Referentieniveau ……
Centraal examen

Resultaat

<indien van toepassing>
Referentieniveau……
Instellingsexamen
<indien van toepassing>
Rekenen
<indien van toepassing>
Engels

Referentieniveau: ……

<indien van toepassing>
Luisteren, lezen
Taalbeheersingsniveau volgens het Europees
Referentiekader: ……
<indien van toepassing>
Gesprekken voeren, spreken, schrijven
Taalbeheersingsniveau volgens het Europees
Referentiekader: ……

<indien van toepassing>
Loopbaan en burgerschap

<indien van toepassing>
De student heeft voldaan aan de inspanningseisen voor Loopbaan en
Burgerschap.
<indien van toepassing>
De student heeft voldaan aan de inspanningseisen voor Loopbaan.
<indien van toepassing>
De student heeft voldaan aan de inspanningseisen voor Burgerschap.

<alleen opnemen indien van toepassing>
Keuzedelen
Naam keuzedeel

Crebocode

Resultaat

RESULTATEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

<optie 1>
Het bevoegd gezag van de instelling heeft, met inachtneming van het oordeel van het leerbedrijf,
geoordeeld dat <naam student> de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid.

Gegevens leerbedrijf
Naam leerbedrijf: ……………
Vestigingsplaats leerbedrijf: ……………
<optioneel bij optie 1>
Aantal bpv-uren: ………………
<optioneel bij optie 1 >
Beknopte beschrijving inhoud van de beroepspraktijkvorming

<optie 2>
Het bevoegd gezag van de instelling heeft, met inachtneming van het oordeel van het leerbedrijf,
geoordeeld dat <naam student> een deel van de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling
heeft voltooid.
Gegevens leerbedrijf
Naam leerbedrijf: ……………
Vestigingsplaats leerbedrijf: ……………
<optioneel bij optie 2>
Aantal bpv-uren: ………………
<optioneel bij optie 2 >
Beknopte beschrijving inhoud van de beroepspraktijkvorming

<optie 3>

PRAKTIJKVERKLARING

De houder van deze verklaring kan de hieronder genoemde werkprocessen in de praktijk uitvoeren.

…………………………………………………………………………………………… <naam student>
Geboren te ………………………………<plaats> op………………………<dd-mm-xxxx>

Aantal uren in het leerbedrijf: ………
Werkprocessen zoals beschreven in het kwalificatiedossier<naam kwalificatie, crebonr, mbo-niveau>
Nr

Titel kerntaak

nr

titel werkproces

nr

titel werkproces

nr

titel werkproces

Nr
nr

Titel kerntaak
Titel werkproces

Extra <indien van toepassing>
Werkprocessen zoals beschreven in kwalificatiedossier <naam kwalificatie, crebonr, mbo-niveau>
Nr Titel kerntaak
nr

titel werkproces

nr

titel werkproces

Afgegeven door: <naam praktijkopleider>
Praktijkopleider bij: <naam leerbedrijf, vestigingsplaats>
Erkend leerbedrijf: <registratienummer leerbedrijf >

Handtekening praktijkopleider

Handtekening student

Datum:
.............................................................

Datum:
............................................................

Plaats:

Plaats: ..........................................................

......................................................

<Optie> LOGO LEERBEDRIJF
De branche steunt praktijkverklaringen voor
inzetbaarheid in de branche en leven lang
ontwikkelen.

<Optie> LOGO BRANCHEORGANISATIE
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OVERIGE RESULTATEN
<Indien van toepassing>
Overige resultaten van <naam student>:
Vrij invulveld.

<optioneel>
Voortgangstoetsen (geen examens)
Titel voortgangstoets

Toelichting inhoud

Resultaat
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Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring
Totaaloverzicht met alle examenresultaten van de student:
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Bijlage 10. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling modellen voor mbodiploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Algemene instructie bij het invullen van de mbo-verklaring
De instelling is vrij in de vormgeving van de mbo-verklaring binnen de kaders van het model. De
instelling dient er bij de vormgeving wel voor te zorgen dat de uitstraling van een mbo-verklaring
zodanig is dat er geen verwarring ontstaat met een mbo-diploma of mbo-certificaat.
De instelling beslist zelf of de mbo-verklaring wordt verstrekt op waardepapier of gewoon papier.
Artikel 5 is niet van toepassing voor de mbo-verklaring.
Het model voor de mbo-verklaring bestaat, naast het voorblad, uit vier onderdelen:
‘Examenresultaten’, ‘Resultaten beroepspraktijkvorming’, ‘Overige resultaten’ en ‘Totaaloverzicht
examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring’. Een aan de student verstrekte mboverklaring bevat, naast het voorblad, enkel het onderdeel of de onderdelen waarvoor de student
een resultaat heeft behaald. Onderdelen waarvoor de student geen resultaten heeft behaald,
worden niet opgenomen in de aan de student verstrekte mbo-verklaring.
Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op te nemen in de mbo-verklaring. Hierbij
kan worden gedacht aan de vermelding van bijvoorbeeld het logo van de mbo-instelling op het
voorblad of een QR-code. Omwille van de herkenbaarheid van mbo-verklaringen is het van belang
terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie.
Voorblad
Op het voorblad worden de naam van de student, de geboortedatum en –plaats, de naam van de
opleiding, de crebocode en het niveau van de opleiding, de naam van de instelling en de
ondertekening ingevuld conform de regels voor het invullen van het modeldiploma mbo, zoals
opgenomen in bijlage 4.
De handtekening van de student op het voorblad is optioneel. Omdat het niet in alle
omstandigheden zal lukken de student de mbo-verklaring te laten ondertekenen, biedt het model
ook de mogelijkheid om de mbo-verklaring zonder een handtekening van de student zelf aan de
betreffende student te verstrekken. De examencommissie vermeldt dan alleen de plaats, de datum
en de gegevens namens de examencommissie (handtekening, naam en functie). De tekst
‘handtekening student’ en de ruimte voor het plaatsen van de handtekening worden dan niet
vermeld op de mbo-verklaring.
Examenresultaten
Het onderdeel ‘Examenresultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de student ten
minste voor één examenonderdeel dan wel een deel van een examenonderdeel, ten minste het
cijfer 6 of ten minste ‘voldoende’ heeft behaald.
De behaalde examenresultaten worden ingevuld conform de regels voor het invullen van de
modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3 en van de modelresultatenlijst voor mboniveau 4, zoals opgenomen in bijlage 5. Indien de student geen resultaat heeft behaald voor
specifieke of generieke examenonderdelen of voor examenonderdelen die een keuzedeel betreffen,
wordt de desbetreffende tabel niet vermeld op de verklaring.
Aanvullende instructie bij de tabel ‘specifieke examenonderdelen’
Indien de student niet het gehele specifieke examenonderdeel heeft behaald maar een deel
daarvan, komt de benaming van het deelexamen overeen met de naam van het deelexamen zoals
dit is opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding. Tevens wordt in de tabel
toegevoegd dat het gaat om een deel van een specifiek examenonderdeel. De instelling bepaalt zelf
hoe dit wordt vermeld. Dit kan bijvoorbeeld door aan de naam van het deelexamen toe te voegen
‘(deelexamen)’.
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Nederlandse taal en Engels
Indien de student niet het gehele instellingsexamen heeft behaald maar een deel daarvan, wordt in
de benaming van het deel van de instellingsexamen vermeld om welke taalvaardigheden het gaat
(lezen, luisteren, spreken , gesprekken voeren en/of schrijven). Tevens wordt toegevoegd dat het
gaat om een deel van het instellingsexamen. De instelling bepaalt zelf hoe dit wordt vermeld. Dit
kan bijvoorbeeld door aan de naam van het deelexamen toe te voegen ‘(deelexamen)’.
Loopbaan en burgerschap
Indien de student alleen heeft voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan dan wel
alleen voor Burgerschap wordt dit in de mbo-verklaring vermeld.
Keuzedelen
Indien de student niet het gehele keuzedeel heeft behaald maar een deel daarvan, komt de
benaming van het deelexamen overeen met de naam van het deelexamen zoals dit is opgenomen
in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding. Tevens wordt toegevoegd dat het gaat om
een deel van een keuzedeel. De instelling bepaalt zelf hoe dit wordt vermeld. Dit kan bijvoorbeeld
door aan de naam van het deelexamen toe te voegen ‘(deelexamen)’.
Resultaten beroepspraktijkvorming
Het onderdeel ‘Resultaten beroepspraktijkvorming’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de
student een resultaat heeft behaald voor de beroepspraktijkvorming.
Er zijn drie opties waaruit een verplichte keuze gemaakt moet worden.
Optie 1 is van toepassing indien de student de beroepspraktijkvorming met een positieve
beoordeling heeft voltooid.
Optie 2 is van toepassing indien de student een deel van de beroepspraktijkvorming met een
positieve beoordeling heeft voltooid en waarbij dit resultaat niet in de vorm van een
praktijkverklaring is beschreven.
Optie 3 is van toepassing indien de student een deel van de beroepspraktijkvorming met een
positieve beoordeling heeft voltooid en waarbij dit resultaat in de vorm van een praktijkverklaring
is beschreven.
Invulinstructie gegevens optie 1 en optie 2
De naam van de student wordt ingevuld conform de regels voor het invullen van het modeldiploma
mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.
Gegevens leerbedrijf
De naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf worden ingevuld zoals deze zijn geregistreerd door
de SBB.
Als het resultaat voor de beroepspraktijkvorming (bpv) in meerdere leerbedrijven is behaald,
worden de gegevens van deze leerbedrijven vermeld.
Aantal uren bpv
Instellingen hebben de mogelijkheid om het aantal uren te vermelden waarin de student de
beroepspraktijkvorming heeft uitgevoerd. Dit is niet verplicht. Het gaat de gerealiseerde bpv-uren.
Indien het aantal gerealiseerde bpv-uren niet exact bekend is, mag de instelling hiervoor een
schatting maken.
Beschrijving van de beroepspraktijkvorming
Instellingen hebben de mogelijkheid om een beknopte beschrijving te geven van de inhoud van de
beroepspraktijkvorming. Dit is niet verplicht.
Invulinstructie gegevens optie 3
De instelling gebruikt het format voor de praktijkverklaring van het Praktijkloket van de SBB.
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In de praktijkverklaring worden de naam van de student, de geboortedatum en –plaats, de naam
van de kwalificatie, de crebocode en het niveau ingevuld conform de regels voor het invullen van
het modeldiploma mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.
Aantal uren in het leerbedrijf
Het aantal uren beroepspraktijkvorming dat de student heeft uitgevoerd in het leerbedrijf wordt
hier vermeld. Het gaat om de gerealiseerde bpv-uren. Indien het aantal gerealiseerde bpv-uren
niet exact bekend is, mag de instelling hiervoor een schatting maken.
Tabel met werkprocessen
In deze tabel worden de werkprocessen vermeld waarvan de praktijkopleider, bij afronding van zijn
begeleiding van de beroepspraktijkvorming, heeft geconstateerd dat de student deze in de
praktijk van het leerbedrijf kan uitvoeren. In deze tabel worden de nummers en de titels van
werkprocessen en kerntaken vermeld zoals dit is beschreven in het betreffende kwalificatiedossier.
Extra
Indien de student in het leerbedrijf een werkproces heeft leren uitvoeren dat behoort tot een
andere kwalificatie dan de kwalificatie waarvoor de student staat ingeschreven, kan dat werkproces
in deze tabel worden weergegeven.
Afgegeven door
De voor- en achternaam van de praktijkopleider worden opgenomen.
Praktijkopleider bij
De naam en vestigingsplaats van het leerbedrijf, zoals dit is geregistreerd door de SBB, worden
hier vermeld.
Erkend leerbedrijf
Het registratienummer van het leerbedrijf wordt vermeld.
Handtekeningen
De praktijkopleider en de student ondertekenen de verklaring. De datum waarop en de plaats waar
zij de verklaring ondertekenen worden vermeld.
Logo
Instellingen hebben de mogelijkheid om een logo van het leerbedrijf en/of van de
brancheorganisatie in de praktijkverklaring op te nemen. Dit is niet verplicht.
De mogelijkheid om een logo van de brancheorganisatie toe te voegen wordt ondersteund door
het Praktijkloket van de SBB. Als de instelling het logo toevoegt wordt tevens de volgende tekst
toegevoegd: ‘De branche steunt praktijkverklaringen voor inzetbaarheid in de branche en leven
lang ontwikkelen.’
Overige resultaten
Het onderdeel ‘Overige resultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de instelling van
mening is dat student andere resultaten heeft behaald die betekenisvol kunnen zijn voor
werkgevers dan wel voor een andere onderwijsinstelling.
Als de instelling er voor kiest om één of meer resultaten van (formatieve) voortgangstoetsen op te
nemen, dient de instelling de tabel ‘Voortgangstoetsen’ te hanteren. In de tabel wordt dan de titel
van de voortgangstoets vermeld, de inhoud van de toets kort toegelicht en het behaalde resultaat
vermeld.
In het invulveld kunnen de overige resultaten worden toegelicht. Ook kan in het invulveld een
verwijzing worden opgenomen naar een afzonderlijk document dat als bewijsstuk aan de mboverklaring wordt bijgevoegd, zoals een behaald branchecertificaat.
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Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring
Dit overzicht wordt opgenomen als de student een resultaat heeft behaald voor ten minste een
examenonderdeel of een deel van een examenonderdeel. Zowel examenresultaten met een
voldoende of het cijfer 6 of hoger als examenresultaten lager dan een voldoende of het cijfer 6
worden vermeld. Bij terugkeer naar het mbo kunnen namelijk ook onvoldoende resultaten
betekenisvol zijn, in verband met eventuele vrijstellingen of andere vormen van maatwerk.
Het totaaloverzicht dient de instelling als een afzonderlijk document aan de mbo-verklaring toe te
voegen. De student kan dan zelf beslissen of hij de mbo-verklaring met of zonder totaaloverzicht
aan werkgever of vervolgonderwijs toont.
Indien alle examenresultaten van de student een voldoende of het cijfer 6 of hoger zijn, is het niet
nodig om dit totaaloverzicht in de mbo-verklaring op te nemen. Deze resultaten zijn dan immers al
vermeld bij ‘Examenresultaten’.
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Toelichting
Algemene toelichting
Ondanks inspanningen van instellingen vallen er ieder jaar studenten uit bij diplomagerichte
trajecten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het studiejaar 2017–2018 verlieten 19.980
jongeren tot en met 23 jaar het mbo zonder startkwalificatie.1 Hoewel een groot deel teruggeleid
wordt naar het onderwijs om hen alsnog in staat te stellen een startkwalificatie te halen, lukt dat
niet bij iedereen. Deze jongeren hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Om studenten, die
ondanks alles toch uitvallen, zoveel mogelijk kansen te bieden, is in het regeerakkoord
«Vertrouwen in de Toekomst» afgesproken dat een mbo-verklaring wordt ingevoerd voor deze
jongeren. Doel van de mbo-verklaring is om studenten, die het onderwijs zonder diploma of
certificaat verlaten, iets mee te geven dat hen helpt bij het vinden van een baan en een eventuele
terugkeer naar het mbo vergemakkelijkt. De huidige wetgeving biedt al een mogelijkheid om een
dergelijk document (een instellingsverklaring) uit te reiken, maar dit is niet verplicht. De mboverklaring vervangt de bestaande instellingsverklaring.
Om de eerder genoemde reden is in de op 30 juni 2020 aangenomen wet ‘Versterken positie mbostudenten’ geregeld dat een student die het mbo zonder diploma of certificaat verlaat, van de
examencommissie een mbo-verklaring ontvangt. De examencommissie reikt een mbo-verklaring
uit aan alle studenten die volgens artikel; 7.4.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs
hiervoor in aanmerking komen:
alle studenten die niet meer aan een instelling zijn ingeschreven, jonger zijn dan 23 jaar,
niet in het bezit zijn van een diploma, certificaat of startkwalificatie, maar wel ten minste
een waardering hebben behaald voor (een deel van) een onderdeel van de opleiding;
andere studenten die hierom verzoeken en de opleiding zonder diploma of certificaat
verlaten maar wel een waardering hebben behaald voor (een deel van) een onderdeel van
de opleiding.
Studenten van niet-bekostigde opleidingen ontvangen ook een mbo-verklaring, wanneer zij de
opleiding zonder diploma of certificaat verlaten, maar wel een waardering hebben behaald voor
(een deel van) een onderdeel van de opleiding. Zij moeten daar dan wel om verzoeken.
De examencommissie verstrekt de mbo-verklaring voor de resultaten van de opleiding waarvoor de
student is ingeschreven, niet van eerdere gevolgde opleidingen (dit mag echter wel).
De examencommissie reikt bij voorkeur de mbo-verklaring persoonlijk uit aan de student.
Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kan de school aan de verplichting voldoen door de mbo-verklaring
per post te verzenden. Bij verstrekking informeert de instelling de student ook over de
mogelijkheden om terug te keren naar het onderwijs om alsnog een certificaat of diploma te halen.
In deze regeling wordt het model vastgelegd dat instellingen dienen te gebruiken bij het
verstrekken van een mbo-verklaring. Het model is opgesteld na raadpleging van instellingen en
sociale partners. Uit deze raadpleging bleek dat niet alleen examenresultaten maar ook informatie
over de in de beroepspraktijkvorming uitgevoerde werkzaamheden kunnen helpen bij het vinden
van werk en terugkeer naar het mbo. Vanuit sociale partners is in dit verband gewezen op de
positieve ervaringen met de praktijkverklaring in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs. Het model is middels pilots getest in de zomer en het najaar van 2019. In het huidige
model zijn de ervaringen en adviezen uit de pilots meegenomen.
De inhoud van een mbo-verklaring verschilt per student en kan bestaan uit een of meer van de
volgende onderdelen:

Het onderdeel ‘Examenresultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de student
ten minste voor één examenonderdeel dan wel een deel van een examenonderdeel, ten
minste het cijfer 6 of ‘voldoende’ heeft behaald;

1

OCW, factsheet Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters, februari 2019.
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Het onderdeel ‘Resultaten beroepspraktijkvorming’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen
als de student een resultaat heeft behaald voor de beroepspraktijkvorming;
Het onderdeel ‘Overige resultaten’ wordt in de mbo-verklaring opgenomen als de instelling
van mening is dat student andere resultaten heeft behaald die betekenisvol kunnen zijn
voor werkgevers dan wel voor een andere onderwijsinstelling;
Het onderdeel ‘Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de mbo-verklaring’ wordt
opgenomen als de student, naast examenresultaten van ten minste het cijfer 6 of
‘voldoende’ , ook examenresultaten lager dan een 6/voldoende heeft behaald.

Examenresultaten
De mbo-verklaring bevat een afzonderlijk overzicht van examens met een resultaat 6/voldoende of
hoger, zodat studenten aan werkgevers en vervolgonderwijs kunnen laten zien welke examens zij
wél hebben behaald. Omdat in een aantal gevallen het ook resultaten lager dan een 6/voldoende
betekenisvol kunnen zijn bij terugkeer naar het mbo, in verband met eventuele vrijstellingen of
andere vormen van maatwerk, behoort ook een totaaloverzicht van alle examenresultaten bij de
mbo-verklaring. Dit totaaloverzicht wordt als afzonderlijk document aan de mbo-verklaring
toegevoegd, zodat de student zelf kan beslissen of hij de mbo-verklaring met of zonder
totaaloverzicht aan werkgever of vervolgonderwijs toont.
Resultaten beroepspraktijkvorming
In de mbo-verklaring kunnen op drie manieren de resultaten voor de beroepspraktijkvorming
worden beschreven. Als de student heeft voldaan aan alle eisen van de beroepspraktijkvorming
wordt dit als resultaat in de mbo-verklaring vermeld. Als de student een deel van de
beroepspraktijkvorming heeft afgerond, kan de instelling (zo mogelijk) het aantal bpv-uren en een
beknopte beschrijving van de inhoud van (het deel van) de beroepspraktijkvorming. Een derde
manier is het toevoegen van een zogeheten ‘praktijkverklaring’. In de praktijkverklaring geeft de
praktijkopleider aan welke werkprocessen de student in de praktijk van het leerbedrijf heeft leren
uitvoeren. Indien de instelling de praktijkverklaring toevoegt, gebruikt de instelling het format
zoals wordt afgegeven door het Praktijkloket van de SBB.
Een mbo-verklaring geeft geen automatisch recht op vrijstellingen, wel kan het zijn dat de student
hiervoor in aanmerking komt. Hierover neemt de examencommissie een besluit.
Uitvoering en handhaafbaarheid
pm
Gevolgen voor de regeldruk
Mbo-instellingen moeten op basis van de wet, en conform het in deze regeling opgenomen model,
verplicht mbo-verklaringen uitreiken aan alle voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) die een
waardering hebben behaald voor een onderdeel (of deel daarvan) van de opleiding. Er zijn
ongeveer 25.000 vsv’ers. Daarvan is ongeveer 80% afkomstig uit het mbo. Een deel (ongeveer
1900) van deze jongeren valt binnen 4 maanden na de start van de opleiding uit en zal naar
verwachting geen onderdelen van de opleidingen hebben afgerond op eindniveau. Voor het
merendeel (90%) is dat anders. Aan die studenten zullen de mbo-instellingen een mbo-verklaring
moeten uitreiken. Daarnaast moeten ook mbo-verklaringen worden uitgereikt aan uitvallers die
niet in de categorie vsv’er vallen, maar die zelf om een mbo-verklaring verzoeken. Dat zijn er nu
met de instellingsverklaring zeer weinig maar de verwachting is dat het er meer zullen worden door
een grotere bekendheid. Naar schatting zal ongeveer 20% van de studenten die 23 jaar en ouder
zijn (die groep is 15% van totaal aantal studenten in het mbo)zelf om een mbo-verklaring vragen.
Om een mbo-verklaring te kunnen uitreiken moet een mbo-opleiding bepaalde handelingen
verrichten. De verwachting is dat het merendeel van de resultaatcategorieën in het model, zoals
opgenomen in deze regeling, al in de studentadministratiesystemen van de mbo-instelling zit. De
meeste mbo-instellingen zullen naar verwachting hun vragen aanpassingen te doen aan hun
systemen en het nieuwe model “in te bouwen” zodat een mbo-verklaring makkelijk gegenereerd
kan worden. Daarna moet de verklaring worden ondertekend en uitgereikt. Naar schatting zal dat
een halfuur per mbo-verklaring kosten. Voordat het zo ver is, zullen mbo-instellingen intern
afspraken moeten maken en procedures moeten opstellen voor het opstellen en uitreiken. De tijd
en kosten die daarmee gepaard gaan zijn eenmalige kosten. In totaal komen de kosten voor mbo-
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instellingen gezamenlijk uit op ongeveer €875.000. Daarbij dient rekening gehouden te worden
met feit dat instellingen momenteel ook al verplicht zijn een instellingsverklaring uit te reiken aan
studenten die daar om vragen.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
Onderdeel A
Aan de grondslag voor deze regeling wordt artikel 7.4.6a, vierde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs toegevoegd nu het model voor de mbo-verklaring in deze regeling wordt
opgenomen.
Onderdelen B en C
Voorheen werd in artikel 4 van de Regeling vermeld in welke bijlagen de regels voor het invullen
van het diploma of de resultatenlijsten zijn vastgelegd. Deze verwijzingen zij nu toegevoegd in een
nieuw lid van artikel 2 (over het diploma) en artikel 3 (over de resultatenlijst). Hierdoor staat alle
informatie over het diploma dan wel de resultatenlijsten in één artikel en kan artikel 4 voortaan
worden gebruikt voor de bepalingen ten behoeve van de mbo-verklaring.
Onderdeel D
In het nieuwe artikel 4 is bepaald dat het model voor de mbo-verklaring is opgenomen in bijlage 9.
De regels voor het invullen van deze verklaring zijn vastgelegd in bijlage 10 bij deze regeling.
Onderdeel E
Nu deze regeling ook voorziet in modellen en invulregels voor certificaten en mbo-verklaringen,
wordt de citeertitel gewijzigd in ‘Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mboverklaring’.
Onderdelen F tot en met P
Nu de citeertitel van deze regeling is aangepast, worden de verwijzingen naar de ‘Regeling
modeldiploma mbo’ gewijzigd in een verwijzing naar de ‘Regeling modellen voor mbo-diploma,
mbo-certificaat en mbo-verklaring’. Daar waar tot nu toe per abuis geen verwijzing naar de
Regeling modeldiploma mbo was opgenomen, wordt er met deze wijzigingsregeling alsnog een
verwijzing naar de regeling, met de nieuwe citeertitel, opgenomen.
Daarnaast worden in de opschriften van bijlagen 4 en 5 de artikelen aangepast. Deze verwijzingen
zijn in verband met de wijzing in onderdelen B en C, niet meer juist.
Onderdeel Q
In bijlage 9 wordt het model voor de mbo-verklaring opgenomen en in bijlage 10 de regels voor
het invullen van dit document.
Artikel II
In de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 wordt het woord instellingsverklaring
vervangen door mbo-verklaring.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021, omdat op dat moment ook de
onderdelen van de wet met betrekking tot de mbo-verklaring in werking treden.2

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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Stb. 2020, 276.

