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Nieuwsbrief StageROCs  
Hét stagematch- en stagevolgsysteem voor de beroepspraktijkvorming in 
het MBO 
Nummer 2, maart 2017 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van StageROCs. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de nieuwe 
functionaliteit in StageROCs, ontwikkeld naar de verbeterideeën van onze gebruikers.  
Ook: een oproep om kennis te maken tijdens de demo’s bij Zadkine in Rotterdam, het Summa college in Eindhoven, of 
bij ons op kantoor. Leest u verder een column over het verbeterplan BPV, want hoe is het daar nu mee? In deze 
nieuwsbrief worden verder weer een aantal veel gestelde vragen over StageROCs beantwoord. Tot slot is er een 
nieuwe website!  
 
Veel leesplezier en we zien weer uit naar uw reactie of een volgend contact.  
 
 

Kennismaken met StageROCs!  
In april organiseren wij een aantal demo’s in StageROCs. Wij nodigen u graag uit om met uw team te komen kennismaken. Met 
dank aan het Summa College uit Eindhoven en Zadkine Rotterdam, die als gastheer willen optreden voor de demo’s! 
 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 

DONDERDAG 6 april 
15.00-17.00 
 
 

Summa College  
Sterrenlaan 10  
5631KA  Eindhoven  
LOKAAL 2.60 

NU AANMELDEN? Klik hier. 
 
 

DINSDAG 11 april  
15.00-17.00 
 

Zadkine  
Benthemplein 15 
3032 CC Rotterdam  

Grote vergaderzaal 
 

NU AANMELDEN? Klik hier. 
 
 

WOENSDAG 12 april  
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.   

Meer informatie? Bel 0345-580908 
 
 
  

mailto:info@bluebased.nl?subject=Ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20Demo%20StageROCs%20op%206%20april%20bij%20Summa
mailto:info@bluebased.nl?subject=Ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20Demo%20StageROCs%20op%2011%20april%20bij%20Zadkine
mailto:info@bluebased.nl?subject=Ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20Demo%20StageROCs%20op%2013%20april%20bij%20Bluebased%20Geldermalsen
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Nieuwsbrief StageROCs | Nummer 2 Maart 2017 | Pagina 2 
BlueBased BV – Postbus 207 4190 CE Geldermalsen T 0345 58 09 08  
info@bluebased.nl – www.bluebased.nl 

 
Nieuwe functionaliteit in StageROCs  
 
Naar aanleiding van de ideeën, die gebruikers in het 
tevredenheidsonderzoek over StageROCs hebben 
geopperd, zijn we bij BlueBased aan de slag gegaan om 
nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Hier een indruk van 
drie nieuwe functies.  
 
Contactmomenten 
Contactmomenten met studenten die op stage zijn, vormen 
een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de 
begeleiding van de BPV. Maar wat is een contactmoment? 
De meeste stagedocenten bezoeken de student twee keer 
bij het leerbedrijf, één keer bij aanvang en één keer bij de 
evaluatie van de BPV. Deze bezoeken zijn het neusje van de 
zalm in het werk van de stagedocenten, met de voeten in 
de praktijk, daar draait het allemaal om. Maar vaak is er te 
weinig tijd voor. Het is een tijdrovende en logistiek lastige 
operatie om alle bedrijven tijdig te bezoeken op een 
moment dat het de praktijkopleider, de student én de 

docent uitkomt. Toch 
is er altijd contact. In 
de praktijk soms per 
telefoon, soms via mail 
of bij een bezoek. In 
StageROCs kunnen nu 
al deze soorten 
contactmomenten 
worden bijgehouden. 
Een mooie 
geheugensteun voor 
de docent, maar ook 
een fraaie 
kwaliteitsindicatie 

voor de BPV. Omdat StageROCs automatisch het aantal 
contactmomenten optelt, kan de BPV coördinator direct 
zien hoe vaak er contact is geweest tijdens de BPV: per 
student, maar ook gemiddeld voor alle studenten, op per 
opleiding, of per sector. En dat is dan weer iets om trots op 
te zijn!  
Ook het Eindgesprek van een stage (Kerntaakbeoordeling) 
wordt vastgelegd in de Contactmomenten. Daaraan is dan 
een extra beoordeling gekoppeld. 
 
Mobiele site 
Hij is er! De mobiele site! Hèhè, het werd tijd. Studenten 
voeren hun urenbriefjes vaak vrij laat in. Soms zelfs pas aan 
het eind van hun stage. Voor de hele BPV periode. Dat is 
niet de bedoeling! De bedoeling van de 
urenverantwoording is dat de student echt verantwoordt 

dat hij zijn uren ook echt maakt tijdens de BPV en de 
praktijkopleider moet dat bevestigen.  
Wij hebben nagedacht hoe we dit uitstelgedrag zouden 
kunnen beïnvloeden. Door het leuker én makkelijker te 
maken, nemen we in elk geval een barrière weg. Uit het 
onderzoek bleek, dat de studenten voor het invoeren van 
de uren meestal achter een PC gingen zitten, omdat 
StageROCs op een smartphone toch niet overzichtelijk 
genoeg werd weergegeven. De student kan daarom nu zijn 
uren direct op zijn smartphone invoeren op een eenvoudige 

mobiele site die speciaal voor 
dat doel ontwikkeld is. Dus klaar 
met stagelopen vandaag? 
Telefoon pakken en direct je 
uren invullen voor die dag! De 
uren worden automatisch in het 
“urenbriefje” van die week in 
StageROCs verwerkt.  
Tijdens de urenregistratie 
uploadt de student ook nog evt. 
een afbeelding van de activiteit 
van die dag: sfeerimpressie en 
geheugensteun. 
 
Talks bevorderen 
communicatie 
Een van de reacties van de 
studenten in het gebruikers-
onderzoek StageROCs was, dat 

zij vonden dat er te weinig reactie was van docenten en 
stagebegeleiders op hun voortgang en opdrachten tijdens 
de BPV. Daarvoor is nu “Talks” ontwikkeld. Met Talks zien 
de docent én de praktijkopleider direct de communicatie 
met een student in het dashboard. 

 
 
Gebruikersoverleg 
Wij zijn blij met de reacties en verbeterwensen van de 
gebruikers van StageROCs. In het gebruikersoverleg hebben 
we samen met de klanten besproken welke wensen 
gerealiseerd en geïmplementeerd worden. Zo maken we 
StageROCs  samen met onze opdrachtgevers nog beter!  
.
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We hebben een nieuwe website! 
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? 
 

 
Initiatiefnemers met lef gezocht! StageROCs en het verbeterplan BPV 
 

Column Barbara Spronck 

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Dit mooie citaat kwam de afgelopen periode een paar 
keer bij me op. Regelmatig zijn collega Jeroen IJzerman en ik in gesprek met allerlei professionals in het ROC. We worden 
gevraagd om een demo in StageROCs te verzorgen of we zitten om tafel in het kader van het verbeterplan BPV.  
 
Droom 
We ontmoeten tijdens deze gesprekken telkens een groot enthousiasme. “StageROCs ziet er goed en helder uit”, “alles zit erin, 
we zien veel winst.” “Direct aan de slag vanuit de werkprocessen en de kerntaken.” BPV coördinatoren vinden het heel prettig 
om te zien dat een student direct in StageROCs een stageplaats kan zoeken, waarbij hij, door de directe koppeling met 
Stagemarkt én het crebonummer van zijn opleiding alleen relevante stageplaatsen ziet. Opleidingsmanagers zijn ingenomen met 
het overzicht, het inzicht en de KPI’s in StageROCs. De conclusie is vaak: “Dit hebben wij nog niet, dit hebben we echt nodig.”  
De droom. Maar dan.  
 
Eén ERP  
Elk ROC is een complexe organisatie. Centraal bestuur en bestuursdiensten, adviseurs en beleidsmakers, 
sectoren/domeinen/colleges met een eigen identiteit en dan binnen elke sector de opleidingen. Hoe pak je nou in die 
schaalgrootte een verbetering aan? Kan een strategisch verbeterplan naar beneden sijpelen als een waterval? En waar ligt dan de 
verantwoordelijkheid? Wij ontmoetten bijvoorbeeld een ROC waar helemaal in de top de bestuurder zegt “We willen zo min 
mogelijk systemen, en het liefst één systeem dat het allemaal kan.” Een modulair opgebouwd systeem dat begint vanuit de 
kernregistratie en de koppeling met BRON. Dat is strategisch beleid: eenheid, kostenbesparing, controle. Hoe verhoudt zich een 
dergelijke visie tot directe ondersteuning van primaire onderwijsprocessen? Heel praktisch: in de klas moet de rekenvaardigheid 
getoetst worden, er moet een goed rooster komen, we willen onderwijsinhoud digitaal beschikbaar stellen. Dat zit niet in dat éne 
ERP systeem. Ook in echte ondersteuning van de BPV is niet voorzien. Dat melden BPV Coordinatoren en opleidingsmanagers 
dan weer “naar boven”. Maar ergens blijft het hangen. Want wie neemt een besluit? Het lijkt soms wel of iedereen op elkaar 
wacht. De wetten en praktische bezwaren. 
 
Lef 
Als de BPV moet verbeteren dan zal dat op de leerwerkvloer moeten plaatsvinden. Uiteraard in samenhang en 
samenspraak, binnen het ROC heb je niets aan een tigtal wilde experimenten! Maar kleine, geborgde initiatieven die zorgen voor 
de echte verbetering van de BPV, die vormen samen de uitvoering van het verbeterplan BPV. Daar hebben we ondernemende 
onderwijsprofessionals voor nodig.  En initiatiefnemers op alle niveaus in de organisatie die het lef hebben om te zeggen: dit 
gaan we gewoon doen! 

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: Ondersteunt StageROCs ook keuzedelen? 
Antwoord 

Ja! Sinds een paar maanden gebruikt de student voor de keuzedelen (240 uur, waarvan een deel BPV) ook StageROCs. Bij het 
Zoeken naar een stageplaats bepaalt de student of hij zoekt naar een reguliere stage (gekoppeld aan zijn eigen CREBO) of naar 
een stage voor een keuzedeel. Dit levert dan een andere set aan bedrijven of instellingen op waar hij stage kan lopen. Logisch 
wel. 

 
Vraag 2: Maak je als student een POK aan ín StageROCs? 
Antwoord 
Als een student bij een leerbedrijf is aangenomen kan hij in StageROCs een POK aanvragen. De student vult zelf het type stage in, 
het aantal uur dat hij/zij gaat stagelopen, de stageplaats (alle info wordt direct ingevuld) en de contactgegevens van zijn/haar 
praktijkopleider (diegene die de werkelijke begeleiding gaat doen). Als alles is ingevuld gaat er vanuit StageROCs een mail met al 
deze informatie naar de studentenadministratie. Daar wordt de praktijkovereenkomst gemaakt. Zodra het papieren document is 
ondertekend door student, stagedocent en praktijkbegeleider uploadt de student het contract in StageROCs.  
 

Vraag 3: Onthoudt StageROCs al mijn stages? 
Antwoord 

Ja! Nadat je als student jouw stage hebt afgerond, alles is voldoende geëvalueerd, plaats je jouw stage in het persoonlijke 
archief. Aan het eind van je schoolloopbaan heb je daardoor alle stages op een rij. Elke stage heeft een samenvattingsprint 
(cijfer, aantal uren, stageplaats, soort stage, etc.). 
 

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@bluebased.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@bluebased.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@bluebased.nl
http://www.stagerocs.nl/
mailto:info@bluebased.nl

