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Verbeterplan Beroepspraktijkvorming MBO;  
een gouden kans om een zevenmijlspas te zetten 

MBO’s mogen uiterlijk vóór 31 augustus 2016 bij DUO een verbeterplan voor de BPV indienen. Indien er een goed 
onderbouwd plan ligt, dan kan elke MBO rekenen op financiële steun om dit plan te realiseren. Er is vanaf 2017 
jaarlijks een budget van 58 miljoen euro beschikbaar om te verdelen onder de MBO’s.  Een unieke én gouden kans 
om het BPV-proces te professionaliseren. Onze stelling en overtuiging is dat met de implementatie van StageROCs 
een zevensmijlspas gerealiseerd wordt in het verbeteren van de onderwijsondersteunende én 
onderwijsinhoudelijke processen rondom de BPV.  

 
Door Barbara Spronck en Jeroen IJzerman (BlueBased BV) 
 

Handen aan het bed 
In 2013 en 2014 deden we een onderzoek naar het functioneren van de BPV binnen een aantal ROC’s.  We hebben 
ervaren dat de BPV processen drijven op de tomeloze inzet van BPV-coördinatoren en opleidingsmanagers. 
Betrokkenen die het voor elkaar krijgen ondanks het gebrek aan stroomlijning en softwareondersteuning. 
Professionals die met passie voor hun vak en hun studenten de juiste match tot stand brengen tussen student en 
leerbedrijf en de echte praktijkvorming doen slagen. Een aantal onderzoeksresultaten was leidend in het 
ontwikkelen van StageROCs, een webtoepassing die het gehele proces vereenvoudigt en automatiseert.   

 
Overzicht knelpunten in begeleiding en ondersteuning BPV op basis van gesprekken met BPV-coördinatoren, 
docenten, studenten  en opleidingsmanagers: 
 
Matching:  

 Studenten solliciteren veelal bij leerbedrijven die niet passen bij hun crebo. 

 Studenten dragen leerbedrijven aan, die niet erkend zijn. 

 MBO clusters leggen een eigen lijst aan van actieve leerbedrijven en stageplaatsen, het onderhoud van deze lijsten is 

intensief (Excel, Prikbord). 

 De BPV-coördinator treedt op als troubleshooter en richt al zijn/haar aandacht op de studenten met wie het niet goed 

gaat. 

Contracteren 

 Contracten komen bij de BPV coördinator op diverse manier binnen, mail, postvak, intranet. 

 Contractering is niet in orde, het contract is niet ondertekend of zorgt voor hobbels bij de start. 

Volgen:  

 Studenten hebben opdrachtenboekjes of losse opdrachten die via intranet of mail worden verspreid en ingenomen. 

Er raakt veel kwijt. Urenbriefjes zijn incompleet en vaak te laat. 

 Student en leerbedrijf weten onvoldoende welke competenties er ontwikkeld moeten worden en via welke (soort) 

opdrachten die verworven moeten worden. 

Afronden: 

 BPV bezoeken en beoordelingen worden te laat gepland. Een veel gehoorde klacht van de student is dat hij te weinig 

ondersteuning van school krijgt.  

Algemeen 

 Mbo en Leerbedrijf communiceren moeilijk. Zodra de student daadwerkelijk stageloopt, is er weinig zicht op de 

voortgang vanuit de school.  
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Zoeken Contract Stage Evaluatie 

Drie basisprincipes vormen de grondslag voor het Stagematchings en -volgsysteem StageROCs: 
1. De student is de spil en de eigenaar van zijn BPV leerloopbaan 

2. Communicatie tussen alle betrokkenen (student, docent, BPV coördinator en praktijkopleider) optimaliseren 

3. Een specifieke softwareoplossing voor dit ene doel;  ondersteuning van de beroepspraktijkvorming  voor alle 

partijen niets meer, niets minder  

Het onderliggende doel bij het ontwikkelen is dat StageROCs het mogelijk maakt dat alle begeleiders weer met de 
inhoud aan de slag kunnen in plaats van alle moeilijkheden rondom het proces;  
de “handen aan het bed” van de beroepspraktijkvorming.  

 

Muziek 
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! Om 
daar op te focussen automatiseren we de vier processen: 
 
Processen StageROCs in een notendop: 
 
 
 
 
Zoeken;  

 Alleen erkende leerbedrijven voor het crebo-nummer van de student worden getoond! 

 Mogelijkheid om uren (en dus inzet) voor het vinden van een stageplaats bij te houden (ook op de Smartphone) 

Contracteren;  

 Contract wordt opgesteld en ondertekend / geüpload door de student 

 Gegevens zijn direct beschikbaar voor de administratie 

Stagelopen; 

 Uren, opdrachten, beoordelingen etc. allemaal binnen dezelfde omgeving: zowel stagedocenten als praktijkopleiders 

beoordelen de onderdelen, inclusief een eindgesprek aanvragen en afronding 

Afronden en Evaluatie;  

 Alle data rondom een stage worden afgerond en de stage als geheel wordt nog eens beoordeeld. Gegevens worden 

opgeslagen in het archief (portfolio) van de student 

 
Het is mooi om te zien hoe eenvoudig studenten aan de 
slag gaan met StageROCs. De BPV-coördinator verstrekt de 
inlogcode en wachtwoord en de student is vertrokken. De 
omgeving is intuïtief en studenten zijn gewend aan dit soort 
omgevingen.  
De BPV-coördinator kan op elk moment overzichten 
genereren. Hoeveel studenten hebben er al een 
stageplaats? Waar is aandacht nodig? Operationeel 
lijstwerk levert de informatie. 

 
BPV verbeterplan en StageROCs 
Elke MBO is uniek. Zo heeft elke sector ook zijn eigen verbeterpunten. MBO in Bedrijf heeft suggesties 
gedaan voor de inhoud en opzet van de verbeterpunten. Die betreffen de gebieden Matching, Begeleiding, 
Programma.  Elke instelling zal een eigen en unieke focus hebben in het verbeterplan. Een aantal winstpunten is 
echter standaard!  
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Overzicht voorbeeld verbeterpunten Verbeterplan BPV en StageROCs: 
 
Matching:  

 Verlagen met x % van niet afgeronde BPV’s in leerjaar x door toezicht op matching.  

Voordat een student gaat solliciteren vraagt hij/zij toestemming aan de Stagedocent om te mogen solliciteren. Niet 

elke student past bij een bepaald kinderdagverblijf, een modezaak of een garage.  

 Verlagen met x % van de  “no- match”   

Student die contact legt of stage loopt bij een niet-erkend leerbedrijf, of een leerbedrijf dat niet bij de crebo van de 

opleiding past. De koppeling van Stagemarkt, StageROCs en het crebonummer van de student vergroot het aantal 

goede matches direct.  

 Uitbreiding met x van het aantal leerbedrijven.  

BPV-coördinator heeft meer tijd voor relatiebeheer leerbedrijven.  

 X minder fouten in het verzamelen van de POK’s en aanbieden aan BPV-bureau of OIS 

Alle Stagecontracten worden door de student geüpload in StageROCs voordat de student kan starten met de BPV. Alle 

contracten tijdig en elektronisch voorhanden.  

Begeleiding: 

 Eenduidig en gelijk aantal bezoeken bij elke student tijdens elke stage 

Bij aanvang van de BPV is het bezoek van het leerbedrijf direct te plannen in StageROcs. Het beoordelingsgesprek 

wordt door de student aangevraagd pas nadat een substantieel deel van de stage erop zit.  

 Intensivering van x % de communicatie tussen student, stagedocent en praktijkopleider, én transparantie in 

communicatie. 

Student dient alle opdrachten online in ter goedkeuring, stagedocent en praktijkopleider geven online feedback, die 

wordt vastgelegd in het portfolio. 

 Verhoging van xx van de studenttevredenheid t.a.v. de begeleiding tijdens de stage (gemeten op basis van de 

JOBmonitor.  

Programma:  

 Verhogen van de transparantie van het curriculum van de beroepspraktijk voor elke sector en 

specialisatie(uitstroomprofiel) voor student, docent en leerbedrijf. 

Alle stageopdrachten en reflectieopdrachten in de juiste volgorde in StageROCs, studenten kunnen geen opdracht 

vergeten of overslaan, leerbedrijven hebben inzicht in de leerdoelen van de BPV 

 Vergroten van de duidelijkheid van het programma.  

De student ziet in StageROCs alleen de opdrachten die bij zijn/haar stage op dat moment horen. (bijvoorbeeld: 

tweedejaars stage, zomerstage, specialisatie stage) 

 

Implementatie 
De implementatie bestaat hoofdzakelijk uit het bijeenbrengen van kennis over de inhoud van het curriculum. 
Voordat StageROCs kan werken moeten het curriculum, de opdrachten, de POK, de kwalificatie-eisen voor elke 
opleiding en specialisatie verzameld zijn. Onze ervaring is dat die informatie er zeker is, maar verspreid is over vele 
bronnen (Onderwijsinfomatiesysteem, leerboekjes, losse opdrachten op intranet in Word of Excel, mail, en bij de 
studentenadministratie of het BPV bureau). Het verzamelen, analyseren en in de juiste volgorde brengen van al die 
“impliciete kennis” is best ingewikkeld. Het is dat deel van de voorbereiding waar tijd in gaat zitten. Het is echter een 
eenmalig proces. 

 

Zevenmijlspas 
De laatste vraag van de veel gestelde vragen aan MBO in Bedrijf luidt: “Hoe verdeelt OCW het budget van 58 
miljoen?” Antwoord: “Het resultaatafhankelijk budget voor de BPV wordt verdeeld over de mbo-instellingen die 
voldoende of goede resultaten hebben gerealiseerd bij het verbeteren van de BPV. “ Het gaat echter natuurlijk niet 
om het geld. Het gaat om het mogelijk maken van goed praktijkonderwijs. Én de uitgelezen kans om in één grote 
stap de BPV binnen het ROC super professioneel te organiseren.  
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BlueBased en StageROCs 
 

  
 
 
 
 

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? 

Inloopsessies op  
 

  woensdag 15 juni 2016 | 15:00 uur 
 dinsdag 21 juni 2016  | 15:00 uur 
 
  

 BlueBased BV 
 Rijksstraatweg 2  
 4191 SE  Geldermalsen  
 

Aanmelden: b.spronck@bluebased.nl 
 

Aanvraag demo StageROCs  
Aanvraag: j.ijzerman@bluebased.nl 

 

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 j.ijzerman@bluebased.nl   
 

mailto:b.spronck@bluebased.nl
mailto:j.ijzerman@bluebased.nl
http://www.stagerocs.nl/
http://www.stagerocs.nl/upload/Brochure-StageRocs.pdf
mailto:j.ijzerman@bluebased.nl
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Alles over BPV Verbeterplan  
Bronnen 
 

  Herkomst en waarom verbeterplan BPV 
Startrapportage kwaliteit in het MBO, van MBO in bedrijf (26-11-2015) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/26/startrapportage-kwaliteit-in-het-
mbo-van-mbo-in-bedrijf 

Brief mbo-instellingen resultaatafhankelijke beloning BPV  (18-3-2016) Ministerie van OCW 
http://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/richtlijn/2016/03/18/bijlage-1-hoofdlijnen-van-
de-beoordelingskaders-voor-het-verbeterplan-bpv-en-voor-de-bpv-resultaten 

 
presentatie verbeterplan BPV  MBO in Bedrijf eind maart 2016 
http://www.mboinbedrijf.nl/images/Presentatie_BPV.pdf 

 

 Hoe moet het verbeterplan eruit zien? 
Handreiking verbeterplan BPV 2016-2018 (25-3-2016) Ministerie van O C en W 
http://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/formulier/2016/03/25/handreiking-
verbeterplan-bpv 

 

 Wanneer inleveren? 
Bijlage 2 Tijdpad voor de resultaatafhankelijke beloning van de bpv Richtlijn (12-5-2016) 
http://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/richtlijn/2016/03/18/bijlage-2-tijdpad-voor-de-
resultaatafhankelijke-beloning-van-de-bpv  

 

 Belangrijke wetenswaardigheden 
Veelgestelde vragen over het verbeterplan BPV MBO in  Bedrijf (mei 2016) 
http://www.mboinbedrijf.nl/images/QA_Verbeterplan_BPV.pdf 
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