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Samenwerking met leerbedrijven (stagebedrijven) is van groot 
belang voor de opleiding en de ontwikkeling van onze studenten 
op de afdeling Entree als toekomstig werknemer.

De Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van 
onze opleiding. Het is belangrijk dat de student ervaring opdoet in 
de beroepspraktijk. Binnen het BPV-programma kunnen de 
studenten zich oriënteren binnen verschillende branches op het 
gebied van assisterende werkzaamheden en de nodige ervaring 
opdoen in het werkveld.

Deze BPV-gids is voor zowel de stagiair als voor zijn of haar praktijkopleider.

In deze BPV-gids vinden jullie naast algemene en praktische zaken alle informatie die nodig is om de stage met een goed 
resultaat te kunnen afsluiten. Zo vindt u, als opleider, in de bijlage welke competenties de stagiair moet beheersen aan het 
einde van de stageperiode. Ook vertellen we u graag meer over het BPV-programma en wat de praktijkopleider wordt 
verwacht. 

In deze gids vind je BPV-informatie over de volgende opleidingen:
• Assistent logistiek (crebo 25254)
• Assistent dienstverlening zorg (crebo 25251)
• Assistent wonen en onderhoud (crebo 25250) 
• Assistent verkoop retail (crebo 25257 )
• Assistent mobiliteitsbranche (crebo 25255) 
• Assisitent horeca, voeding of voedingsindustrie (crebo 25252) 
• Assistent plant, dier of groen leefomgeving (crebo 25657) 
• Assistent installatie- en constructietechniek (crebo 25253)

Wij wensen jullie een succesvolle tijd toe en wij hopen dat deze BPV-gids een duidelijk beeld geeft van de stage en alles 
wat daarbij komt kijken.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft.

Namens het docententeam Team Entree,

Nanda de Bruin, opleidingsmanager
Marjo Koens, BPV-coördinator
Linda Veldkamp, BPV-coördinator

MBO College Almere

Voorwoord Inleiding
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BPV
Een student van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
werkt vier dagen per week in een leerbedrijf en volgt de 
rest van de week les op school. Bij de beroepsopleidende 
leerweg (BOL) zit de student drie dagen per week  op 
school en volgt twee dagen per week stage.

In het BPV-bedrijf ontwikkelt de stagiair zich in de praktijk. 
De beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van 
de opleiding. Tijdens de BPV zijn er een aantal dingen van 
belang. Ten eerste leert de student om kennis toe te passen 
in de praktijk en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast 
biedt de BPV de kans om te participeren in de 
beroepspraktijk en om de principes van het beroep te leren. 

Het doel van de BPV is:
●	oriëntatie op de beroepspraktijk 
●	acquisitie van beroepsvaardigheden 
●	participatie aan de beroepsgemeenschap 

Organisatie
De student wordt tijdens de BPV begeleid en opgeleid 
door docenten van de entree-opleiding en het 
leerbedrijf (stagebedrijf). Vanuit het bedrijf wordt de 
student begeleid en opgeleid door een ervaren 
medewerker: de praktijkopleider. De begeleidende 
docent, de BPV-begeleider, is verantwoordelijk voor de 
organisatie en administratie rondom de BPV. Indien er 
afstemming nodig is tussen MBO College Almere en het 
leerbedrijf zal de BPV-begeleider dit op zich nemen.

Praktijkovereenkomst (POK)

Voor de periode dat de student de beroepspraktijkvorming 
gaat uitvoeren, sluit hij met het leerbedrijf en MBO College 
Almere een praktijkovereenkomst (POK) af. Deze wordt 
door MBO College Almere opgesteld en dient door de 
school, het leerbedrijf en de student ondertekend te 
worden. Indien de student nog geen achttien jaar is, 
moeten de ouders of verzorgers dit ondertekenen.

Een BPV-overeenkomst kan pas worden gemaakt als het 
ingevulde Stageaanvraagformulier is ingeleverd. De 
student krijgt het contract van de BPV-begeleider en neemt 
het mee naar het bedrijf waar het wordt getekend. Het 
getekende exemplaar moet z.s.m. ingeleverd worden op 
school bij de BPV-coördinator / BPV-begeleider. Als ook het 
BPV-bureau heeft getekend, wordt het contract retour 
gezonden naar het bedrijf en krijgt de leerling een 
getekende kopie in zijn mail.

Pas na inleveren van het getekende stagecontract op 
school is de stage geldig en mag de stagiair beginnen 
met de stage!

Let op!

De stagecontracten worden om administratieve redenen 
gedateerd tot einde schooljaar of einde studie. Het aantal 
genoemde uren op het contract is echter leidend. 

Het invullen en ondertekenen van de 
praktijkovereenkomst heeft de volgende functies:
● Het BPV-bedrijf verplicht zich samen met de school de 

leerling op te leiden.
● De praktijkovereenkomst geeft de status aan van de 

leerling als stagiair.
● Het is een bewijs voor de leerplicht (indien van 

toepassing).
● Het is een document dat aanwezig dient te zijn in het 

examendossier.
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Begeleiding
Iedere stagiair krijgt vanuit de opleiding een BPV-
begeleider toegewezen. De BPV-begeleider is een 
docent van de entree-opleiding en is tevens 
contactpersoon voor het leerbedrijf. 

De BPV-begeleider bezoekt het bedrijf in principe  
drie keer: 

1. Tijdens het eerste gesprek wordt o.a. besproken wat van 
de praktijkopleider en stagiair wordt verwacht, maken we 
nader kennis en kijken we naar de beginsituatie van de 
stagiair (nulmeting). 

2. Tijdens het tweede bezoek wordt de voortgang van de 
student geëvalueerd en gekeken hoever de student is 
met zijn praktijkopdrachten en gelopen stage-uren. 
Tevens worden er nieuwe leerdoelen opgesteld. 

3. Tijdens het laatste bezoek wordt er een afrondend 
gesprek gevoerd, praktijkopdrachten besproken en een 
eindevaluatie ingevuld. 

Tussentijds informeert de BPV-begeleider regelmatig naar 
de voortgang van de stage. Als de stagiair dringende 
vragen heeft, kan hij per mail of telefonisch contact op 
nemen met de BPV-begeleider.  

Praktijkopleider
De praktijkopleider begeleidt de stagiair vanuit het 
leerbedrijf. Hij zorgt ervoor dat de stagiair de juiste 
taken krijgt die nodig zijn om alle werkprocessen te 
kunnen oefenen. 

De werkzaamheden van de praktijkopleider:
● Het verzorgen van een duidelijke introductie. Denk aan: 

kennis- en wegwijs maken, gedragsregels toelichten, 
administratieve en organisatorische maatregelen 
uitleggen, zorgen voor de persoonlijke uitrusting van de 
student, voorschriften en veiligheidsaspecten uitleggen.

● Met de student de organisatie en diens rol hierin 
bespreken.

● Doornemen van feitelijke werkzaamheden student.
● Samen met de student een BPV-planning maken.
● Het begeleiden van de student. Evalueren van inzicht in 

het opgedragen werk, tempo bij de uitvoering, 
ontplooiing van eigen initiatieven, omgang met collega’s, 
het maken van verslagen.

● Opdrachten beoordelen en van feedback voorzien.
● Het onderhouden van contact met de BPV-begeleider 

van school.
● In samenwerking met student en de BPV-begeleider van 

school komen tot een eindbeoordeling van de BPV.
● Kennis hebben van de Proeven van Bekwaamheid en 

deze mede beoordelen.
● Houden van periodieke reflectiegesprekken met de 

student.
● Evaluatie met de BPV-begeleider van school.

Erkend leerbedrijf

De BPV-plek dient een erkend leerbedrijf te zijn. Op 
www.s-bb.nl kunt u informatie vinden over dit onderwerp. 
De praktijkopleider dient minimaal een gelijkwaardige 
opleiding te hebben genoten. Tevens worden een aantal 
criteria gesteld aan de werkplek waar de stagiair zijn/haar 
stage gaat uitoefenen. Mocht aan de voorwaarden zijn 
voldaan en deze is goedgekeurd door het S-BB dan heeft u 
en uw bedrijf een erkenning. 

NB. Mocht de BPV-plek nog niet erkend zijn dan neemt 
S-BB contact met u op. Als het bedrijf niet erkend wordt 
dan zal de leerling de BPV niet kunnen voortzetten.

"	Docenten	&	begeleiders		
	 staan	altijd	voor	 
	 je	klaar."
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Werktijden	&	Vakanties
Het is de bedoeling dat de stagiair in de stageperiode 
het totaal aantal BPV-uren loopt. In principe heeft de 
stagiair in de school¬vakanties vrij. Dit is niet van 
toepassing voor studenten die een BBL-traject volgen. 
De vakanties kunnen in overleg met de praktijkopleider 
en stagebegeleider gebruikt worden om eventueel uren 
wegens ziekte en/of verzuim in te halen.

In het rooster van de student is er rekening gehouden met 
de BPV. Het rooster geeft een richtlijn wanneer de student 
stage kan gaan lopen. Echter dient er wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de stage niet 
tegelijkertijd met de lessen op school kan worden gepland.

BOL  (Beroeps Opleidende Leerweg)  
 uren totaal opleiding = 400 uur

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) 
 aantal uren per schooljaar = 700 uur 

Urenregistratie

De BOL-studenten dienen hun uren bij te houden op het 
BPV-urenregistratieformulier. Per week dient de 
praktijkbegeleider deze te tekenen om te bevestigen dat 
deze uren daadwerkelijk door de stagiair zijn gelopen.  
BBL-studenten zijn tevens werknemers van het leerbedrijf. 
De administratie die wordt bijgehouden voor de BBL-
student is voldoende.

De student dient op het leerbedrijf aanwezig te zijn conform 
de geldende afspraken met het bedrijf en de school. Een 
normale BPV-dag is in principe een achturige werkdag. 
Voorbereidingstijd en verslaggeving behoren bij de BPV-
tijd, reistijd echter niet. 

Examens

Zo nu en dan (meestal gebeurt dit een á twee keer per 
stageperiode) kan de student worden opgeroepen voor 
een examen op school. De school probeert zo veel mogelijk 
rekening te houden om de examens buiten de BPV-dagen 
in te plannen.

Ziekmelden
In geval van ziekte dient de stagiair zich volgens de 
richtlijnen ziek te melden bij het leerbedrijf en voor  
09:30 uur ’s ochtends op school via de verzuimlijn:  
036 549 59 43 (melden tussen 08.00 uur en 09.30 uur).  
Bij de melding aan de school dient de stagiair het bedrijf 
waar de BPV wordt gevolgd erbij te melden. Uiteraard 
dient hervatting van de werkzaamheden ook aan de 
school gemeld te worden.
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Stagevergoeding
Er wordt geen stagevergoeding gegeven. Het staat 
bedrijven echter vrij de stagiair (indien deze een BOL-
opleiding volgt) een vergoeding toe te kennen voor de 
BPV. Het bedrijf dient dit te regelen met de stagiair zelf.

Wat	te	doen	bij	problemen?
Als zich problemen voordoen tijdens de BPV-periode 
probeert de stagiair deze in eerste instantie zelf op  
te lossen. De student kan hiervoor de volgende  
stappen nemen:

● Vraag een gesprek aan met de praktijkopleider en doe 
zelf een voorstel voor een oplossing. 

● Als dit geen resultaat oplevert, neem dan contact op met 
je BPV-begeleider. Je begeleider zoekt samen met jou 
naar een oplossing en bespreekt de oplossing met je 
praktijkopleider.

● Als de BPV-begeleider heeft vastgesteld dat de 
arbeidsrelatie te ernstig verstoord is, dan kan in goed 
overleg gestopt worden met de BPV. Zonder een 
gesprek mag je je BPV niet beëindigen!

● Als de BPV stopt als gevolg van ontslag, kan in overleg 
met de BPV-coördinator besloten worden of je een 
nieuwe plaats kunt zoeken.

● Bij ontslag lever je je BPV-urenregistratieformulier in bij je 
stagebegeleider.

Ondanks het feit dat ervan uit wordt gegaan dat er geen 
problemen zullen ontstaan, kunnen zich echter altijd 
onvoorziene situaties voordoen. Van de stagiair wordt 
verwacht dat er open gecommuniceerd wordt met zowel 
school als het leerbedrijf.

Fraude / Diefstal

Bij het constateren van het plegen van fraude vervallen alle 
gelopen uren en beoordelingen van de BPV. De BPV moet 
in zijn geheel opnieuw gedaan worden. Tevens moet er 
rekening gehouden worden met een politieonderzoek.
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Afronding	BPV
Examinering

Door middel van tussenevaluaties wordt de 
ontwikkeling van de student gemonitord. Deze moet 
door de opleider met een voldoende beoordeeld zijn. 
Pas daarna kan met de Proeven van Bekwaamheid 
(examen op de stage of op school in simulatie) worden 
gestart. De stagebegeleider van school zal de 
praktijkbegeleider hier uitgebreid over informeren. 

De BPV is voldaan als: 
●  De praktijkovereenkomst (POK) ondertekend is en bij 

Bureau Studentzaken (BSZ) van MBO College Almere in 
het systeem staat.

●  De getekende urenlijst met de afgesproken uren is 
ingeleverd. De praktijkopleider vult hiervoor de urentabel 
in en ondertekent deze (in geval van BOL-opleiding). 

●  Het startgesprek heeft plaatsgevonden binnen de eerste 
vier weken van de stage. 

●  Het ontwikkelingsgerichte gedeelte van de stage met een 
voldoende is afgerond.

●  De Proeve van Bekwaamheid (PvB) met voldoende 
resultaat is behaald. 

Belangrijke	documenten
Naast dit boekje zijn er een aantal relevante 
documenten met betrekking tot de BPV.

De student heeft tot zijn/haar beschikking:
●  BPV-werkmap met daarin de specifieke informatie en 

praktijkopdrachten per uitstroomrichting
●  Urenregistratielijst
●  Praktijkovereenkomst (POK)

De praktijkopleider heeft tot zijn/haar beschikking:
●  BPV-gids Entree van MBO College Almere
●  BPV-werkmap met daarin de specifieke informatie en 

praktijkopdrachten per uitstroomrichting
●  Gegevens van de student
●  Formulieren voor tussenevaluaties en eindevaluatie
●  De planning van het schooljaar met betrekking tot 

schoolvakanties, bijzonderheden etc.

De BPV-begeleider heeft tot zijn/haar beschikking:
●  Gegevens van zijn/haar studenten
●  Registratieformulier contacten met praktijkopleider en/of 

student
●  Beoordelingsformulieren
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Contactgegevens
Bureau Studentzaken

Telefoonnummer: 036 549 59 00

Begeleiding en coördinatie 
(BPV-bureau Entree)

Marjo Koens    
BPV-Coordinator / docent 
Tel: 036 549 59 02
Mob: 06 284 63 907
Email:  m.koens@rocvf.nl

Linda Veldkamp
BPV-Coordinator / docent 
Tel: 036 549 59 02
Mob: 06 553 00 842
Email:  l.veldkamp@rocvf.nl

Team Entree
MBO College Almere
Straat van Florida 1
1334PA Almere

www.rocvanflevoland.nl 
www.veroverdewereld.nl

Scan voor meer info over MBO College Almere

Straat van Florida 1, 1334 PA Almere Buiten

Direct bij Station Almere Buiten

036 - 549 59 00

rocvf.nl/mbocollegealmere

MBOCollegeAlmere

mbocollegesalmere



mbocollegealmere.nl

Bezoekadres Straat van Florida 1, 1334 PA, Almere Buiten
Postadres Postbus 30131, 1303 AC Almere
T 036 549 59 00  |  E info@rocvf.nl 

Ver	ov	er		de		we	re	ld	!


