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Verbeterplan BPV en informatisering gaan 
hand in hand met StageROCs 

 

ROC’ s, die het Verbeterplan BPV hebben aangeleverd aan MBO in Bedrijf, zijn op basis van de feedback 
nu bezig om het verbeterplan aan te scherpen en definitief te maken.  
Van vele Mbo’s hebben wij gehoord, dat het proces om te komen tot een goed plan, al leidde tot kleine 
verbeteringen, omdat BPV begeleiders, onderwijsmanagers, bestuur en beleid nu eens echt om tafel 
gingen om de juiste prioriteiten te stellen, kennis te delen en in gesprek te gaan over de kansen om de BPV 
te verbeteren. Sommige ROC’ s kozen voor een omgedraaide waterval aanpak, sommigen voor een 
begeleide aanpak in werksessies, maar in elk geval was het geen “feestje van het bestuur”.  Ik ondersteun 
deze veranderaanpak van harte, het vergt een aantal iteratieslagen om te komen tot een nieuwe 
doelsituatie. En, veranderen en verbeteren doe je samen. 
 
Van een aantal opleidingen hoorden wij terug: “Nu eerst het plan, en dan de tooling”. Maar is dat wel zo? 
Ik denk dat het implementeren van een instrument ter ondersteuning van de beroepspraktijkvorming 
ervoor zorgt dat het proces stapsgewijs verbeterd wordt! Want, wil je een proces automatiseren, dan moet 
je wel alle stukjes en beetjes informatie verzamelen en onderzoeken hoe het momenteel nu écht werkt.  
Dus dat lijstje met adressen dat op het prikbord hangt, de informatie over de stage voortgang in diverse 
mailboxen, de stageopdrachten op de afdelingsschijf of misschien wel zelfs op een eigen pc of in het 
stageboekje van het voormalig kenniscentrum. En vergeet niet de informatie die alleen in het hoofd van de 
BPV coördinator zit!  
 
Mijn ervaring is dat, hoe omslachtig of ingewikkeld een proces ook werkt in een organisatie, we willen het 
niet gauw veranderen, omdat het zo vertrouwd is! En als iets, nou eenmaal zo werkt - ook al is het niet 
ideaal- dan ben je in de situatie beland dat veranderen altijd meer energie kost dat het zo houden als het 
is! En, je weet niet precies wanneer die nieuwe handige situatie wordt bereikt! 
Toch wil ik een lans breken voor verbeteren en automatiseren tegelijkertijd. Er valt veel te automatiseren 
in de BPV.  Want, zolang je dat niet aandurft, blijven stagedocenten sjouwen met zware tassen vol 
studentdossiers als ze op bezoek gaan bij het leerbedrijf, blijven we Anneke aankijken, want die houdt het 
lijstje bij, blijven we zoeken naar info en zadelen we de BPV coördinator op met een vracht aan parate 
kennis, die eigenlijk voor iedereen voorhanden zou moeten zijn. En vooral ook, blijft de student roepen dat 
hij het allang heeft ingeleverd (maar waar?) en komt de info binnen per whatsapp, mail, op intranet of via 
elke andere denkbaar medium. En blijven er onnodige mismatches tussen leerbedrijf en stagiair, en is de 
student uiteindelijk daarvan de dupe.  
 
Dus ROC’s ik daag jullie uit om de stap te wagen naar het ondersteunen van de BPV met instrumenten 
die de organisatie van de BPV een stuk gemakkelijker maken. En dat is niet de laatste actie in het 
verbeterplan maar het kan hand en hand gaan met het verbeteren van het BPV proces.  
 
Barbara Spronck is implementatie en verandermanager. Samen met Jeroen IJzerman van Bluebased, maakt 
zij zich sterk voor de verbetering van de BPV binnen het middelbaar beroeps onderwijs. Bluebased 
ontwikkelde daarvoor een solide instrument: StageROCs. Meer weten over het verbeteren van de BPV of 
StageROCs?  
Kijk op www.stagerocs.nl of bel Barbara (06-14811408) of Jeroen (06-54635882)Hoe is de inbedding in 
het ICT landschap van een ROC? 


