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Inleiding
Samenwerking met leerbedrijven (stage-instellingen) is van groot belang voor de opleiding en de ontwikkeling van onze 
studenten binnen de afdeling ‘Beveiliging’ 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 ons BPV-programma kunnen studenten zich oriënteren binnen de branche.

Deze BPV-gids is voor zowel de stagiair als voor zijn of haar praktijkopleider. In deze gids vind je BPV-informatie 
over de volgende opleidingen:
 
●	Beveiliger (niveau 2)
●	Coördinator Beveiliging (niveau 3)

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

Namens het opleidingsteam Beveiliging, 

Robert Steenis    
Opleidingsmanager   
r.steenis@rocvf.nl   

Wilfried Walraven
BPV-coördinator
w.walraven@rocvf.nl

Dik Versluis
BPV-begeleider
d.versluis@rocvf.nl

MBO College Almere
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Onderwijs & praktijk
Bij een BPV-instelling 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. 

Onze opleidingen worden aangeboden als 
BeroepsOpleidende Leerweg (BOL). 

De invulling van de BPV wordt bepaald door de afspraken 
tussen het leerbedrijf, de student en de opleiding.

Essentiële punten hierbij zijn:
•	Heldere communicatie
•	Duidelijk aanspreekpunt bij het leerbedrijf en  
 vanuit school
•	Goede studentbegeleiding gedurende de BPV
•	Proactieve student die zijn of haar  
 verantwoordelijkheid neemt
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Organisatie
Begeleiding

De student wordt tijdens de BPV begeleid en opgeleid door 
docenten van de opleiding en het leerbedrijf. 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. De 
coach van de student blijft ook op de hoogte van de BPV-
voortgang. 

Erkend leerbedrijf

De BPV-instelling 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 stageplek 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. Studenten kunnen op zoek naar 
erkende leerbedrijven via de website  
www.stagemarkt.nl

Contactmomenten

Tijdens een stage zijn er een aantal contactmomenten:

1. Voortgangsgesprek. Halverwege de BPV is er de   
 mogelijkheid voor een tussentijdse evaluatie; telefonisch  
 of indien wenselijk middels een gesprek op locatie. 
2. Eindgesprek. Er wordt naar gestreefd om met elke student  
 een eindgesprek te houden. 

Bij dringende vragen kan er altijd onderling contact worden 
opgenomen.

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.

De praktijkovereenkomst (POK) is een belangrijk document: 
de student mag niet starten met de BPV voordat de POK is 
ondertekend door alle drie de partijen. De stageperiode en 
de uren op het contract zijn leidend.

Het invullen en ondertekenen van de BPV-overeenkomst 
heeft de volgende functies:
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•	Het BPV-bedrijf verplicht zich samen met de school de  
 leerling op te leiden.
•	De BPV-overeenkomst 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. 

Klaar voor de start?

Naast de praktijkovereenkomst is het belangrijk dat  
het leerbedrijf in samenwerking met de student het 
volgende regelt:

•	Groene identiteitspas. Dit is het bewijs van het Ministerie  
 van Justitie dat de student als aspirant beveiliger taken  
 mag uitvoeren. Het leerbedrijf dient de aanvraag hiervan  
 te regelen en houdt MBO College Almere op de hoogte  
 van de aanvraagstatus. De student wordt gescreend.
•	Uniform. Als stagiaire draag je het uniform van het   
 leerbedrijf, dit is verplicht.

Urenregistratie 

De 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. De 
urenregistratie verloopt via Eduarte.

Vakantie

De BOL-studenten hebben in principe recht op 
schoolvakanties. De student dient echter altijd vooraf te 
overleggen met het leerbedrijf: door de aard van het 
leerbedrijf en de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn 
dat de student op andere momenten vrij is.

Ziekte

In geval van ziekte moet de stagiair zich volgens de 
richtlijnen ziek melden bij het leerbedrijf.

Schoolverplichtingen

Het kan zijn dat de student tijdens de BPV-periode 
opgeroepen wordt voor een toets, examen of andere 
schoolverplichting. De student dient dit tijdig te 
communiceren met zijn of haar praktijkbegeleider. 

Stagevergoeding

Bedrijven zijn vrij de stagiair een vergoeding te geven voor 
de BPV. Dit kan als loon, zakgeld- of reisvergoeding. Het 
bedrijf dient dit te regelen met de stagiair zelf.
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Wie doet wat?
De student, het leerbedrijf en de BPV-begeleider 
hebben elk een eigen rol met eigen verantwoordelijk-
heden. Alle partijen mogen en kunnen elkaar aan-
spreken op deze verantwoordelijkheden en afspraken.

De student is verantwoordelijk voor:

•	Goede voorbereiding en motivatie
•	Naleving van huisregels leerbedrijf en afspraken  
 omtrent de BPV
•	Uitvoeren van instructies van de praktijkopleider
•	Maken van een werkplanning
•	Voeren van periodieke gesprekken met zowel de   
 praktijkopleider en BPV-begeleider
•	Actief bijhouden van het stagewerkboek
•	De terugkoppeling aan de BPV-begeleider
•	Het verwerken van en handelen naar feedback
•	Registratie BPV-uren in Eduarte
•	Invullen van de eindevaluatie

De BPV-begeleider is verantwoordelijk voor: 

•	Ondersteuning student bij bedrijfsoriëntatie, presentatie  
 en sollicitatievaardigheden
•	Heldere voorlichting naar leerbedrijf m.b.t. ieders   
 verantwoordelijkheden en verplichtingen
•	Maken van concrete afspraken met het leerbedrijf over de  
 vorm en inhoud van de BPV, de manier en frequentie van  
 begeleiding, het persoonlijke leerprogramma en de  
 toetsingsmethode 
•	Voldoende begeleiding (conform de afspraken in de  
 praktijkovereenkomst)

•	Bewaking voortgang in stagewerkboek
•	Controleren en tekenen van alle onderdelen  
 BPV-programma
•	Controleren van de eindevaluatie van de student
•	Eindevaluatie met student, in samenwerking  
 met leerbedrijf
•	Evaluatie met het leerbedrijf rondom de samenwerking

Het leerbedrijf is verantwoordelijk voor:
 
•	De erkenning bij het S-BB
•	Ondersteunen van MBO College Almere bij   
 stagemarkten en voorlichting
•	Maken van concrete afspraken met MBO College Almere  
 en de student over de vorm, inhoud, begeleiding en  
 beoordeling van de BPV-periode 
•	Verzorgen van Groene Identiteitspas voor de student
•	Verzorgen bedrijfskleding 
•	De dagelijkse begeleiding en opleiding van de student  
 op de werkvloer
•	Toekennen van een gekwalificeerde, gemotiveerde en  
 toegankelijke praktijkopleider
•	Controleren van de door de stagiair gemaakte   
 werkplanning 
•	Voeren van begeleidings- en voortgangsgesprekken met  
 student en MBO College Almere
•	Controleren van uren in Eduarte
•	Beoordeling van de student ter afronding van de BPV- 
 periode. Neemt initiatief om met MBO College Almere  
 te evalueren.
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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 neemt hierbij het initiatief en 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 middels  
 een eindgesprek met het leerbedrijf de stage beëindigd  
 worden. Het advies van het leerbedrijf is leidend. 
•	Als de BPV stopt als gevolg van ontslag, kan in overleg  
 met de BPV-coördinator besloten worden of je een   
 nieuwe plaats kunt zoeken.

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 en 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. Afhankelijk van de 
aard van het voorval worden er verdere besluiten 
genomen m.b.t. politieonderzoek. 

Bij diefstal dient leerbedrijf of student altijd aangifte te 
doen en daarnaast melding te maken bij de BPV-
coördinator. Mocht onverhoopt sprake zijn van diefstal 
door de student dan kan dit leiden tot verwijdering uit de 
opleiding.

Verzekering en schade

Studenten van een BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) 
worden door de wet eveneens aangemerkt als werknemer. 
Dit betekent dat het leerbedrijf aansprakelijk is voor het 
handelen van de student. De afgesloten 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt echter ook 
voor stagiaires.
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Afronding BPV
De BPV is voldaan als:
•	De praktijkovereenkomst (POK) door alle partijen   
 ondertekend is en bij Bureau Studentzaken van MBO  
 College Almere in het systeem staat.
•	Het totaal aantal stage-uren, zoals vermeld op de POK,  
 zijn behaald. De uren moeten geaccordeerd zijn door de  
 praktijkbegeleider en de BPV-begeleider van school.
•	De student moet een voldoende hebben behaald voor de  
 BPV-opdrachten en daarmee voldoende vordering   
 hebben gemaakt op alle werkprocessen. 
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Contactgegevens
Begeleiding en coördinatie  
(BPV-bureau Beveiliging)
 
Wilfried Walraven   
BPV-coördinator
w.walraven@rocvf.nl

Dik Versluis
BPV-begeleider
d.versluis@rocvf.nl

Bureau Studentzaken
Telefoonnummer: 036 549 59 00

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

www.rocvanflevoland.nl 
www.veroverdewereld.nl
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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  д  we re ld !


