
BlueBased BV – Postbus 207 4190 CE Geldermalsen T 0345 58 09 08  
info@stagerocs.nl – www.stagerocs.nl 

Nieuwsbrief StageROCs  
Hét stagematch- en stagevolgsysteem voor de beroepspraktijkvorming in 
het MBO 
Nummer 3, mei 2017 

Good day, Bonjour, Guten Tag, Buenos Dias! Voor u ligt de derde nieuwsbrief van StageROCs. StageROCs, dat sinds 
kort in vier extra talen te gebruiken is, en dat is wél zo handig in ons internationaal georiënteerde land. Duits en Frans 
voor praktijkopleiders net over de grens in Oost- of Zuid-Nederland en daarnaast ook nog Engels en Spaans zodat de 
praktijkopleiders bij buitenlandse stages in hun eigen taal met StageROCs kunnen werken. In deze nieuwsbrief vindt u 
verder een overzicht van laatste nieuwe ontwikkelingen in StageROCs. Tot slot, om bij het thema reizen te blijven, 
voor de gelegenheid een column over “the little differences.”  
 
Veel leesplezier en we zien weer uit naar uw reactie, of een volgend contact.  
 
 

Kennismaken met StageROCs!  
In mei en juni organiseren wij een aantal demo’s in StageROCs. Wij nodigen u graag uit om met uw team te komen kennismaken. 
Met dank aan Landstede, die als gastheer wil optreden! 
 Programma: 

1. Korte presentatie:  

Wat is StageROCs/Filosofie/BPV Processen/Rollen/ICT landschap 

2. Demo StageROCs:  

Doorlopen van het BPV proces: Zoeken, Contracteren, Stagelopen, Evalueren  

3. Vragen 

WOENSDAG 7 juni  
15.00-17.00 

BREDA 
Locatie wordt nader bekend 
gemaakt 

NU AANMELDEN? Klik hier. 
 

DONDERDAG 8 juni  
15.00-17.00  
 

Landstede MBO 
Rechterland 1  
8024AH Zwolle 
 

NU AANMELDEN? Klik hier. 
 
 

WOENSDAG 14 juni  
15.00-17.00 
 

BlueBased BV 
Rijksstraatweg 2 
4191SE Geldermalsen 

NU AANMELDEN? Klik hier. 
 
 

Zelf een demo organiseren?  
 

We komen graag naar u toe 
voor een demo StageROCs.  

ZELF DEMO ORGANISEREN? Klik hier.   

En verder in de agenda: 

 In mei en juni zijn er besloten demo’s in Alkmaar, Sittard, Heerlen, Haarlem.   Mail ons als u daarbij wilt aansluiten. 

 Op 22 mei zijn wij aanwezig op het MBO congres in Amersfoort 

Meer informatie? Bel 0345-580908 
  

mailto:info@bluebased.nl?subject=Ja,%20ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20demo%20StageROCs%20in%20Breda%20op%207%20juni
mailto:info@bluebased.nl?subject=Ja,%20ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20demo%20StageROCs%20op%208%20juni%20in%20Zwolle
mailto:info@bluebased.nl?subject=Ja,%20ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20demo%20StageROCs%20op%2014%20juni%20bij%20BlueBased
mailto:info@bluebased.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20demo%20in%20StageROCs%20organiseren
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StageROCs in meer talen beschikbaar 
 
Voor gebruikers van StageROCs is het nu mogelijk om 
te schakelen tussen verschillende talen. Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en Spaans. Zo kunnen 
praktijkopleiders in het buitenland StageROCs in hun 
eigen taal bekijken. Termen, knoppen, mededelingen 
binnen het programma worden in de gekozen taal 
getoond. Ook voor de andere rollen: Student, 
Stagedocent, BPV-coördinator is deze mogelijkheid er. 
 

 
 

Verschillende soorten contactmomenten 
 
Een van de kwaliteitscriteria van de BPV is het aantal 
contactmomenten tussen school (stagedocent) en het 
opleidingsbedrijf. Behalve bezoeken, vergezeld van 
een verslag, kun je nu ook telefoontjes of 
mailcontacten vastleggen. Het eindbezoek vastleggen, 
waarin de beoordeling van de stage wordt besproken 
hoort ook bij de Contactmomenten. In rapportages 
wordt het aantal contactmomenten geteld: een 
belangrijke indicator van de kwaliteit van de stage. 
Contactmomenten zijn uiteraard ook inzichtelijk voor 
de student en zijn praktijkopleider. 
 

 
 
 

Look-and-Feel voor Praktijkopleider nog beter  
 
Voor de Praktijkopleider zijn er in de layout 
belangrijke verbeteringen aangebracht.  

StageROCs toont de praktijkopleider direct een 
overzicht van de studenten die in zijn leerbedrijf 
stagelopen. Informatie over wie de Stagedocent is, 
hoe de student te bereiken; allemaal snel beschikbaar. 
De praktijkopleider ziet alleen de studenten die nu 
stage lopen. Studenten die eerder bij het leerbedrijf 
stage hebben gelopen kunnen worden opgevraagd via 
de optie “Vorige studenten”. De informatie over oud-
stagiairs blijft uiteraard altijd beschikbaar en 
raadpleegbaar. Handig als er een passende vacature 
vrijkomt. 
 

 
 

Portfolio voor de student 
 
Elke student bergt zijn gelopen stages op in het 
Archief. Zo ontstaat gedurende zijn  leerloopbaan een 
goed overzicht van de stages, die de student in het 
kader van de opleiding heeft gelopen. Per stage een 
helder overzicht van alle opdrachten, processen en 
beoordelingen met daarbij direct ook het overzicht 
van het gelopen aantal uren. (per week/totaal)  
Feitelijk zit de samenvatting van de 
beroepsontwikkeling in de praktijk,  in het dossier van 
studenten. De inspectie zal hier blij mee zijn. En de 
student ook, want die neemt zijn portfolio meteen 
mee naar zijn eerste sollicitatie.  

 

 
 
.
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Heeft u onze website al bezocht? ! 
Op de nieuwe website van StageROCs is het veel eenvoudiger om direct met u te communiceren. U vindt er downloads, een 
impressie, aanvullende informatie over StageROCs en nog veel meer. We werken nog hard aan de laatste puntjes op de i.  
Voor klanten is er een aparte login met release-informatie, downloads, handleidingen en een discussiegroep.  
 

 
 
 
 
 
 

www.StageROCs.nl 
 
 

Laat u ons weten wat u ervan vindt? 
 

 
StageROCs on tour! “The funny thing is the little differences”  
 

Column Barbara Spronck 

Als je de film Pulp Fiction wel eens hebt gezien, ken je wellicht de legendarische dialoog tussen John Travolta en Samuel 
Jackson. “You know what the funniest thing about Europe is?” “It’s the little differences”. Vervolgens uit Travolta al zijn 
verwonderingen over de verschillen tussen McDonalds in de diverse Europese hoofdsteden. “In Paris, you can buy a beer in 
McDonalds!” “You know what they put on French fries in Holland, instead of ketchup?.... Mayonaise!” Travolta’s verbazingen 
zijn niet vreemd, want McDonalds is juist het bedrijf waar proces- en kwaliteitsbewustzijn diep in de vezels is 
gestandaardiseerd. Daar dacht ik aan tijdens onze StageROCs tour langs de Nederlandse ROC’s. Want hoeveel “differences” 
zijn er eigenlijk in de aanpak van de BPV bij de ROC’s?  
 
Sector of domein, leerling of student 
Tijdens onze demo’s hebben we regelmatig Babylonische spraakverwarring. Zo spreken sommigen over sectoren en anderen 
weer over domeinen, zo spreken sommigen over studenten maar vinden anderen studenten pas studenten vanaf het niveau 
HBO. Dus, leerlingen zijn het. Bij de meeste MBO’s worden studenten tijdens de stage begeleid door een vakdocent maar die 
heet mentor, stagebegeleider, praktijkdocent of nog weer anders. In StageROCs hebben we getracht rekening te houden met die 
verschillen door een aantal conventies af te spreken en ons daar heel consequent aan te houden. Belangrijker is dat ondanks ál 
die verschillen in ál die ROC’s het basisproces van de BPV juist overal hetzelfde is.  Zoeken, Contract, Stage, Evaluatie.  
De ROC’s hebben dat basisproces op hun eigen wijze georganiseerd, de rollen een bepaalde naam gegeven en allerlei afspraken 
gemaakt hoe de workflow rondom de BPV verloopt.   
 
Mensenwerk  
StageROCs helpt om de organisatie, logistiek en workflow van het BPV proces te vereenvoudigen en het gedegen, efficiënt en 
volgens de norm in te richten. Maar BPV begeleiden blijft mensenwerk.  Een aardig neveneffect van onze demo’s in StageROCs is 
dat we merken dat de deelnemers van allerlei verschillende MBO’s de gelegenheid zien om onderling die kleine best-practices uit 
te wisselen. En dat op een hele leuke en open manier doen. Die “little differences” zijn dus best zinvol, want zo kun je door goed 
met elkaar in gesprek te gaan, je eigen BPV proces steeds beter organiseren. Want, om bij Travolta te blijven: als zoveel mensen 
mayonaise bij hun French Fries eten, misschien is het dan wel net zo goed, of zelfs beter dan ketchup. 
 
 

 
 
 
  

Nieuw! 

http://www.stagerocs.nl/
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Veelgestelde vragen StageROCs 
Regelmatig worden ons vragen gesteld over StageROCs. Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen op een rij. 
 

Vraag 1: Hoe zit het met de uitwisseling tussen StageROCs en EduArte? 
Antwoord 

Er is op een viertal momenten uitwisseling tussen StageROCs en de kernregistratie. Dat kan Eduarte zijn, maar ook Magister of 
een ander kernregistratiesysteem.  

1. Inlezen studenten 
2. POK maken 
3. Beoordelen 
4. Resultaat 

 
Vraag 2: Ondersteunt StageROCs het inschrijven op dossier? 
Antwoord 
Ja, de crebonummers van het dossier worden gekoppeld aan de student die op “dossier” staat ingeschreven. Zo ziet de student 
bij het zoeken naar een stage alle stagebedrijven die bij dat dossier horen.  
 

Vraag 3: Welk technische vereisten zijn er nodig voor StageROCs? 
Antwoord 

StageROCs is een webapplicatie. Dat betekent wanneer je de beschikking hebt over een moderne browser en een 
internetverbinding StageROCs altijd werkt. Er is binnen een ROC geen technische implementatie nodig voor StageROCs.  
 

Over StageROCs 
StageROCs is een webtoepassing ontwikkeld door BlueBased BV. StageROCs is ontwikkeld vanuit een maatschappelijk vraagstuk: 
“Hoe kunnen we bijdragen aan een betere beroepspraktijkvorming in het MBO?” StageROCs is hét stagematch-en 
stagevolgsysteem voor de beroepspraktijkvorming in het MBO. 
BlueBased structureert, combineert, verbetert en vergroot het inzicht in uw eigen gegevens via intelligente software.  
BlueBased heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van onderwijsprocessen. 

 
Kennismaken met StageROCs? Vraag een demo of een brochure aan  
Aanvraag: info@stagerocs.nl 
 

Direct Contact en meer informatie: 
Jeroen IJzerman   06-54 635 882 
Barbara Spronck  06-14 811 408 

 
Website: 
 www.stagerocs.nl 

 
 

Referenties StageROCs; 
Op aanvraag via info@stagerocs.nl 

 

De makers van StageROCs denken altijd op een speciale manier 
na over software. Software is een manier om slim met 
informatie om te gaan. En slim is; alles dat al ergens bekend is, 
gebruiken én combineren tot intelligente informatie.  
Want alleen dat bespaart tijd en werk. 

mailto:info@stagerocs.nl
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