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Optimale uitvoering bpv
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Tips voor succesvol praktijkleren

Samen houden we de kwaliteit van de

Tips begeleiding bpv

beroepspraktijkvorming (bpv) hoog. In het

• In het reglement erkenning leerbedrijven SBB leest u wat u

bpv-protocol staan alle rollen/taken van

• Onderhoud regelmatig contact met het leerbedrijf:

student, school, leerbedrijf en SBB
beschreven. Check hieronder wat de rol van
het onderwijs is in het bpv-protocol en
praktische tips die u verder kunt bespreken
met uw adviseur praktijkleren.

van erkende leerbedrijven mag verwachten.
bij aanvang, op de helft en aan het eind van de bpv-periode.
Zorg dat uw organisatie tussentijds goed bereikbaar is voor
vragen en problemen.
• Bij stages in het buitenland: wees extra duidelijk over de
procedures rond portfolio’s en contactmomenten met school.
Contact houden en een veilige werkomgeving zijn extra belangrijke aspecten.
• Attendeer praktijkopleiders op de dienstverlening van SBB.
Zij kunnen kosteloos gebruik maken van handige (online)

Welke rol heeft mijn school in de bpv?

tools, zoals een workshop om studenten te leren begeleiden.

Vanuit het bpv-protocol wordt het volgende verwacht van

Op onze kennisbank staan goeie tips en ondersteunende

mbo-scholen (samengevat):

materialen voor leerbedrijven.

• praktisch voorbereiden van studenten op hun stage of
leerbaan. Lesbrieven voor KiesMBO.nl en Stagemarkt;
• zorgen voor een goede match tussen student en leerbedrijf;
• opstellen van een praktijkovereenkomst met alle afspraken
rond de bpv;
• zorgen voor een goede begeleiding van de student en
bewaking van de voortgang;
• zorgen voor een goede beoordeling van de student samen met
het leerbedrijf;
• evaluatie van de bpv-periode samen met de student en het
leerbedrijf.

Tips beoordeling bpv
• Praktijkopleiders vinden het beoordelen van studenten vaak
lastig. Ondersteun ze daarbij en wees helder over de
beoordelingscriteria en -methode.
• Wilt u gebruik maken van assessoren uit de beroepspraktijk?
Vraag SBB om suggesties. Wij kunnen u koppelen aan
praktijkopleiders die goed passen bij uw school en sector.
• Attendeer praktijkopleiders op de dienstverlening van SBB.
Zij kunnen kosteloos gebruik maken van handige (online)
tools, zoals een workshop om studenten te leren beoordelen.

Tips matching & voorbereiding

Tips evaluatie bpv

• Zorg dat leerbedrijven vooraf goed geïnformeerd zijn. Hierbij

• In de bpv-monitor krijgen studenten en praktijkopleiders de

is het van belang dat de onderlinge verwachtingen helder zijn.

kans om verbeterpunten te noemen. Wilt u representatieve

Het is voor een leerbedrijf heel goed om te weten wat een

resultaten voor uw school? Stimuleer leerbedrijven en

student komt leren bij de organisatie en wat hij al kan bij de

studenten dan om de bpv-monitor in te vullen. Zo houden we

start van de bpv. Dan kan een leerbedrijf inschatten wat

samen de kwaliteit van het praktijkleren hoog.

verwacht kan worden van een student. Organiseer bijvoor-

De resultaten worden op verschillende niveaus binnen uw

beeld een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven en/of
stuur ze een mailing.
• Maak een bpv-gids voor leerbedrijven met daarin beschreven:
• de verantwoordelijkheden en verplichtingen van
leerbedrijf en school

organisatie besproken door medewerkers van SBB.
• Heeft een student negatieve ervaringen met een leerbedrijf?
Pas dan hoor en wederhoor toe.
• Wees altijd alert op deze situaties, het kan gaan om (stage)
discriminatie of grensoverschrijdend gedrag dat de veiligheid

• de contactgegevens van de bpv-begeleider van school

van de student in gevaar brengt. Ga zowel met de student als

• de mogelijkheid van ondersteuning door SBB

het bedrijf in gesprek om de signalen te verifiëren. Stel ook uw

• Stimuleer leerbedrijven om hun profiel goed in te vullen op

contactpersoon bij SBB op de hoogte. SBB kan u hierbij

Stagemarkt.nl. Vraag ze om leerplaatsen aan te maken op

ondersteunen. Check ook het Meldpunt Stagediscriminatie.

MijnSBB, zodat de student ook voor hun leerbedrijf kiest.

• Bent u na bovenstaande ondernomen te hebben echt ontevre-

• Betrek leerbedrijven bij de voorbereiding en matching van

den over de kwaliteit van een leerbedrijf? SBB beschikt over

studenten. Denk bijvoorbeeld aan speeddates,

een klachtenprocedure. Wij onderzoeken het signaal, bekijken

bijeenkomsten, filmpjes, gesprekken of enquêtes. Of nodig

welke verbeteracties nodig zijn en bepalen of het leerbedrijf

leerbedrijven uit om gastlessen of sollicitatietrainingen te

zijn erkenning mag houden.

verzorgen.
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Bpv in tijden van stagetekorten
Is er een tekort aan bpv-plaatsen in één of meer sectoren?
Bijvoorbeeld in tijden van economische recessie? Meld dit dan zo
snel mogelijk bij SBB. Samen met u analyseren we het tekort en
ondernemen we de gewenste actie. Meer hierover leest u onder
Passende stages en leerbanen. Bekijk ook: Bpv ten tijde van
corona (MBO-Raad)

