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Nieuwsbrief StageROCs  
Hét instrument voor BPV voor het Middelbaar Beroepsonderwijs  
Nummer 1, december 2016 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de makers van StageROCs, BlueBased. En er is nieuws! In totaal reageerden 
110 gebruikers van StageROCs op onze oproep hun mening te geven over het instrument, én ons te voeden met 
ideeën ter verbetering van de programmatuur. Reacties waar we wat mee zullen doen!  
 
Verder leest u over de werking van het “keuzedeel” dat sinds deze zomer functioneel is binnen StageROCs. Ook 
treft u in deze nieuwsbrief een overzicht van de meest gestelde vragen over StageROCs. Tot slot kunt u lezen over 
de mogelijkheden om kennis te maken met StageROCs binnen uw MBO en is er een T-shirt Winactie! 
We wensen u alvast graag fijne en warme feestdagen en zien uit naar een volgend contact.  
Jeroen IJzerman en Barbara Spronck  
 

Gebruikersonderzoek StageROCs levert waardevolle feedback op 
 
In oktober hebben we bij één van de ROCs een 
gebruikersonderzoek over StageROCs gestart. Via 
Surveymonkey is er een enquête verspreid onder de 
Studenten, Stagedocenten en Praktijkopleiders die met 
StageROCs werken. De in totaal 110 reacties geven ons 
waardevolle input over het gebruik van StageROCs en over 
de mogelijke verbeteringen. Hieronder een samenvatting 
van de onderzoeksresultaten per gebruikersgroep.  
 
Studenten 
De meeste studenten zijn in 2015 voor het eerst aan de slag 
gegaan met StageROCs ter ondersteuning van de 
beroepspraktijkvorming. 60 % van de studenten vond het 
niet moeilijk om met StageROCs te leren werken, zij kregen 
meestal een korte instructie van de stagedocent. Ze werken 
gemiddeld een half uur per week met het systeem. Ze 
waarderen de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat het 
systeem altijd beschikbaar is. Een student gaf aan het erg 
prettig te vinden dat er geen reclame in StageROCs zit. 31% 
van de studenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te 
zijn met StageROCs, 44% is neutraal.  
 
59% van de studenten geeft aan dat StageROCs hun inzicht 
geeft in hoe ver ze zijn met de opdrachten en de uren. Toch 
is er ook een kritische noot; slechts 7% 
studenten geven aan dat ze regelmatig 
berichten ontvangen van hun stagedocent in 
StageROCs en slechts 26% geeft aan dat de 
praktijkopleider regelmatig naar hun werk 
kijkt. 74% van de studenten uploadt 
nauwelijks foto’s filmpjes of documenten in 
StageROCs of zoals een student opmerkt: “Nu 
ik het zo lees, Ik wist niet eens dat je foto’s en 
filmpjes kon uploaden in StageROCs.”  
“Ik zou het chill vinden als ik mijn stage-uren 
gewoon per langere tijd in kan vullen” 

De studenten hebben veel kleine slimme ideeën aan ons 
aangereikt. Zo zouden ze het prettiger vinden de uren per 
week in te vullen dan per dag, en hebben ze een paar 
suggesties voor lay-outverbetering gegeven, ook voor de 
weergave op een smartphone. Ook wordt er een open 
chatruimte voorgesteld, waar studenten met klasgenoten 
kunnen overleggen. Twee studenten willen graag één 
systeem; “Fuseren met de andere systemen zodat je alles in 
één hebt. “ Ja dat willen wij ook wel. (red. ) 
 
Docenten 
Gemiddeld begeleiden de docenten 21 tot 40 studenten in 
de BPV. De intensiteit van het gebruik van StageROCs is 
zeer wisselend. 77% van de docenten vond het niet moeilijk 
om te leren werken met StageROCs en 89% vindt het een 
gebruiksvriendelijk programma. Een docent geeft aan het 
arbeidsintensief te vinden en een andere docent geeft 
terug dat er veel stappen in het stageproces zijn. 44% van 
de docenten bevestigt dat StageROCs hen helpt om meer 
met onderwijsinhoud bezig te zijn, dan met administratie 
en 66% beantwoordt de stelling “de communicatie met 
mijn studenten loopt beter sinds ik StageROCs gebruik met 
“Mee eens”.   
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66% van de docenten geeft aan dat ze inzicht hebben in de 
inspanning van de studenten op stage en 77% geeft aan de 
studenten snel en goed te begeleiden op basis van de 
informatie in StageROCs. Over uitstelgedrag schrijft een 
docent: “Uitstelgedrag zie je ook hier aangezien er geen 
tussentijdse deadlines zijn om opdrachten in te leveren. 
Afgelopen jaar is het gros in de laatste zes weken van het 
schooljaar ingeleverd  voor de afsluiting van de stage”.  
In het totaal oordeel over StageROCs geeft 44% aan 
tevreden te zijn en nog eens 44% zeer tevreden. Ook de 
docenten hebben een aantal verbetervoorstellen voor 
StageROCs.  
 
Praktijkopleiders 
67% van de respondenten werkt in 2016 voor het eerst met  
het instrument. 53 % geeft aan dat ze zelf hebben leren 
werken met StageROCs. De meeste praktijkbegeleiders 
worden door de stagiair en de BPV-coördinator van de 
opleiding geattendeerd op StageROCs. De 
praktijkopleiders vinden het niet moeilijk om te 
leren werken met StageROCs maar een aantal 
heeft moeite gehad met de eerste keer 

inloggen.45% van de praktijkopleiders geeft aan liever een 
handtekening te zetten op een papieren urenbriefje dan 
een akkoord in StageROCs. Toch geeft in dit eerste jaar 24% 
aan dat de communicatie met de stagedocent van de 
opleiding beter verloopt nu StageROCs wordt gebruikt en 
kijkt 60% van de respondenten de stageopdrachten na in 
StageROCs. “Het sneller communiceren met de 
schoolbegeleider, zodat er kortere lijnen ontstaan” 
 
De praktijkopleiders tonen zich een drukbezette en kritische 
groep.  Zij willen mogelijkheden om uren per dag, week of 
maand goed te keuren, zelf de frequentie van de 
voortgangsinformatie kunnen bepalen en ze wensen een 
chatmogelijkheid tussen stagebegeleider, docent en stagiair 
zodat voortgangsgesprekken online kunnen plaatsvinden. 
Tot slot geeft een aantal praktijkbegeleiders aan behoefte 
te hebben aan meer duidelijke instructie over het werken 
met StageROCs.  

 
Kans 
Wij zijn blij met de respons en inhoud van de feedback. De meeste respondenten ervaren StageROCs als een verbetering van het 
BPV-proces. De suggesties zijn een kans om StageROCs nog beter te laten werken naar de wensen van de gebruikers, we  zullen 
de voorstellen in overleg met onze opdrachtgevers doorvoeren. Soms in het systeem, soms in de implementatie.  
Onder de deelnemers van de enquête zijn 5 bioscoopbonnen verloot als dank voor de medewerking.  
 

StageROCs sponsort sport! Winactie. 
 
StageROCs sponsort VV Utrecht in Utrecht. Wil jij ook zo’n mooi T-shirt voor jezelf 
of voor je team? Stuur een mail aan BlueBased waarin je motiveert dat ook jouw 
opleiding moet overstappen op StageROCs. De drie origineelste inzendingen 
worden beloond met dit fraaie T-shirt.  
In Utrecht zijn diverse MBO’s gevestigd. Ook binnen de volleybal vereniging zijn 
leden werkzaam op een ROC of zijn leerling van een van de opleidingen. Het gonst. 
 
 

 
 

Keuzedelen in StageROCs operationeel 
 
Sinds deze zomer is het Keuzedeel volledig geïntegreerd in StageROCs. De student geeft bij het selecteren van de Stage aan, dat 
het om een keuzedeel gaat. Vervolgens worden de keuzedelen, die aan de opleiding gekoppeld zijn, zichtbaar. Per opleiding 
kunnen de Keuzedelen verschillen. De student geeft het stagetype op en het vervolg wordt op dezelfde wijze behandeld als de 
reguliere stages. Van Zoeken, Contracteren, Stagelopen tot aan de Evaluatie. 
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Hoe is het nou met het BPV Verbeterplan?  
 
In december hebben alle ROC’s hun terugkoppeling op het BPV-verbeterplan ontvangen van MBO-in-Bedrijf. De meeste 
opleidingen waren daarvoor al voortvarend van start gegaan met de verbeteracties in de Beroepspraktijkvorming. In de 
gesprekken die wij met de ROC’s voerden heeft ook automatisering van het BPV-proces een prominente plaats in het 
verbeterplan. Hoewel een aantal ROCs automatisering als sluitstuk van de verbetering zien, houden wij daar een andere visie op 
na. Lees meer hierover in het artikel Verbeterplan BPV en automatisering BPV moeten hand in hand gaan.  
 
 

Vier veelgestelde vragen StageROCs 
Regelmatig worden ons vragen gesteld over StageROCs. Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen op een rij. 
 

Vraag 1: Hoe is de inbedding in het ICT landschap van een ROC? 
 
 
Antwoord 
StageROCs verdeelt het BPV-proces in vier fasen: Zoek, Contract, Stage en Evaluatie. 
In elke specifieke fase maakt  StageROCs gebruik van de data in het systeemlandschap 
die op dat moment nodig zijn. Hier ziet u daarvan een grafische weergave.  
 
 
 
 

 

Vraag 2: Wat betekent StageROCs eigenlijk?  
 

Antwoord:  
StageROCs is geen willekeurig gekozen naam. De verwijzing naar het ROC is duidelijk 
maar we wensen ook dat de BPV weer wordt wat het moet zijn, het leukste onderdeel 
van een MBO opleiding. Iets waar muziek uit komt! Kennismaking met het 
beroepenveld, leren en werken en een potentiële werkgever vinden! 
 
 

 
 

Vraag 3: Wat zit er in StageROCs? 
StageROCs bevat, mits goed ingericht, het hele kwalificatiedossier van een MBO-opleiding in de vorm van opdrachten en 
competentieontwikkeling. Het vervangt de oude stageboekjes die door de kenniscentra werden uitgegeven. Daarnaast bevat 
StageROCs modules, zoals Matching, Contract, Volgen en Beoordelen.  
 

Vraag 4: Wordt StageROCs gekoppeld aan ons centraal registratiesysteem/onderwijsinformatiesysteem 
zoals Eduarte? 
Dit is technisch zeker mogelijk. Er moet wél goed worden samengewerkt tussen drie partijen om deze koppeling tot stand te 
brengen: De instelling (het ROC) geeft toestemming om de services van de kernregistratie (meestal EduArte) te gebruiken ten 
behoeve van uitwisseling van de volgende gegevens: 

 Studenten 

 Docenten  

 Resultaten van de BPV 

De organisatie achter de kernregistratie moet hier ook mee akkoord gaan. Als de koppeling er is,  dan worden student- en 
resultaatgegevens direct uitgewisseld tussen Eduarte en StageROCs. Als er geen koppeling is, is import en export mogelijk via 
Excel. Hiervoor hebben wij sjablonen beschikbaar.  
 

https://www.linkedin.com/pulse/verbeterplan-bpv-en-automatisering-moeten-hand-gaan-barbara-spronck?trk=hp-feed-article-title-publish
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Alles 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?” 
BlueBased structureert, combineert, verbetert en vergroot het inzicht in uw eigen gegevens via intelligente software.  
BlueBased heeft ruime ervaring in ondersteuning van onderwijsprocessen en specifiek stages. Eerder ondersteunden wij met 
StageRage, op 70 VO-scholen het proces rondom de maatschappelijke stage. 

 

Kennismaken met StageROCs? Vraag een demo 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 

 

Brochure 
http://www.stagerocs.nl/upload/Brochure-StageRocs.pdf 

 
 

Referenties StageROCs; 
Op aanvraag via info@bluebased.nl 
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