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Praktijkverklaringen  

Al geruime tijd hebben leerlingen uit het VSO en Pro de mogelijkheid tot het behalen van een 
praktijkverklaring, voorheen bekend als de Boris praktijkverklaring. Dit is een mooie manier 
voor leerlingen om aan te tonen dat zij erkende werkprocessen beheersen die door de bran-
ches zelf zijn opgesteld. Dit alles volgens de kwalificatiestructuur van het MBO. 
 
Voor onze jongeren is een dergelijke praktijkverklaring van grote waarde. Velen van hen pas-
sen, om uiteenlopende redenen niet binnen de structuren van een reguliere MBO-opleiding, 
maar kunnen in de praktijk vaak wel wat er van MBO’ers wordt verwacht. Op deze manier 
behalen zij een verklaring met civiele waarde.  

Onlangs behaalde een leerling van Praktijkschool 
De Wissel een praktijkverklaring voor de werkpro-
cessen van de opleiding ‘assistent dienstverlening 
en zorg’. Mede door de inzet van haar praktijkbe-
geleider van het Gors is dit een succesvol traject ge-
worden en werkt deze leerling nu zelfs aan de vol-
gende verklaringen, namelijk voor de opleiding ‘as-
sistent plant, dier of (groene) leefomgeving’ en 
‘helpende zorg en welzijn’. Deze laatste is een op-
leiding op niveau 2. Het doel van het traject is om 
uiteindelijk de overstap te maken van stagiair naar 
werknemer van het Gors. 
 

Margreet van Kemenade heeft als adviseur prak-
tijkleren en regiocoördinator voor Zeeland namens 
SBB de Maatwerkgroep van ZSM onlangs weer bij-
gepraat over de mogelijkheden voor het behalen 
van een praktijkverklaring. Zij is altijd bereid mee 
te denken en te helpen wanneer een stagebegelei-

der of bedrijf een dergelijk traject wil opstarten. Aangezien de praktijkverklaring steeds be-
kender wordt, kan het zeker zinvol zijn een start te maken samen met je leerling(en)! 
https://www.s-bb.nl/activiteiten/aanpak-leerlingen-vso-pro/ 
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