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Inleiding
Samenwerking met stagebedrijven is van groot belang voor de ontwikkeling van onze studenten op de afdelingen Allround
Medewerker en Dienstverlening, Zorg en Welzijn.
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 en de nodige ervaring opdoen in het werkveld.
In deze gids vindt u informatie over de BPV van de opleiding(en):
Dienstverlening met uitstroomprofiel:
• Helpende zorg en welzijn (HZW) (niveau 2)
• Facilitaire dienstverlening (FD) (niveau 2)
•
•
•
•

Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)
Pedagogisch medewerker (niveau 3)
Verzorgende IG (niveau 3)
Allround Medewerker (niveau 2)

Wij wensen jullie een succesvolle tijd toe en wij hopen dat deze BPV-gids een duidelijk beeld geeft van de stage.
Namens het docententeam Allround Medewerker en Dienstverlening, Zorg en Welzijn.
Nanda de Bruin,
Opleidingsmanager
Latifa Doumaz en Sharlinda Inacio
BPV-coördinatoren
MBO College Almere
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BPV
Bij 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
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Organisatie van de BPV
Begeleiding
De student wordt tijdens de BPV begeleid en opgeleid
door een docent van de opleiding en het leerbedrijf. Het
leerbedrijf wordt de student opgeleid door een ervaren
medewerker: de praktijkopleider. Vanuit MBO College
Almere is er begeleiding van een docent: de BPVbegeleider. Dit is bij onze afdeling de coach van de student
en of indien toegewezen de begeleider Passend Onderwijs
(PO). Daarnaast is heeft elke afdeling een BPV-coördinator
die verantwoordelijk is voor de organisatie en administratie
rondom de stages. Indien er afstemming nodig is tussen
MBO College Almere en het leerbedrijf zal de BPVbegeleider dit op zich nemen.

Erkend leerbedrijf
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 stage voordat de POK
is ondertekend door alle drie de partijen. Nadat de student
de overeenkomst bij Bureau Studentzaken heeft ingeleverd
kan met de stage begonnen worden.
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Het invullen en ondertekenen van de BPV-overeenkomst
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.
Let op! Een praktijkovereenkomst kan pas worden gemaakt
als het ingevulde Stagecontactformulier is ingeleverd.

Urenregistratie
De studenten dienen hun uren bij te houden op het BPVurenregistratieformulier. Per week dient de
praktijkbegeleider deze te tekenen om te bevestigen dat
deze uren daadwerkelijk door de stagiair zijn gelopen. De
student dient op het leerbedrijf aanwezig te zijn conform de
geldende afspraken met het leerbedrijf en de school. Een
normale BPV-dag is in principe een werkdag van acht uur.
Voorbereidingstijd en verslaggeving behoren bij de
stagetijd, reistijd niet.
In het rooster van de student wordt rekening gehouden met
de BPV: het rooster geeft een richtlijn wanneer de student
stage kan gaan lopen. Houd er als leerbedrijf rekening mee
dat er geen stage gepland kan worden op momenten dat
de student les heeft.

Vakantie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het is de bedoeling dat de stagiair in een BPV-periode het
totaal aantal BPV-uren loopt. In principe heeft de stagiair in
de school¬vakanties vrij. De vakanties kunnen in overleg met
de praktijkopleider en stagebegeleider gebruikt worden om
eventueel uren wegens ziekte en/of verzuim in te halen.

Bij de start van de stage kan iedere student een geldige
VOG laten zien. De verklaring wordt op naam van de school
door de student aangevraagd en is gedurende de gehele
opleiding geldig. Het leerbedrijf mag een kopie maken van
de VOG, verder blijft de verklaring in het bezit van de
student.

Examens
Zo nu en dan kan de leerling worden opgeroepen voor een
examen op school. Dit gebeurt meestal een of twee keer per
stageperiode. De school probeert in de examenplan-ning
zoveel mogelijk rekening te houden met BPV-dagen.

Ziekte
In geval van ziekte of andere afwezigheid meldt de student
zich voor 09.00 uur telefonisch af bij het leerbedrijf en per
e-mail bij de BPV-begeleider. Ook neemt de student
initiatief om deze dagen in te halen. Als de student weer
herstelt is, moet zij/hij dit melden bij het leerbedrijf én MBO
College Almere.

Prove2Move (P2M)
Binnen onze opleidingen werken we met de methode van
Prove2Move (P2M). Naast de examens die in de praktijk
worden afgenomen door bevoegde P2M-assessoren,
worden er ook examens op school afgenomen. Dit laatste
noemen we het criteriumgerichte interview (CGI). Het CGI
wordt in de laatste onderwijsperiode gehouden. De
beoordelaars van dit CGI zijn de examendocent en de
praktijkbegeleider in de praktijk.
Wilt u een Prove2Move-training volgen? Aanmelden kan
via de website van Prove2Move. Het ROC van Flevoland
verzorgt deze trainingen ook. Informeer hiervoor bij de
BPV-docent of de BPV-coördinatoren
(bpvdienstverlening@rocvf.nl).

Stagevergoeding
Bedrijven zijn vrij de 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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Praktijkbegeleiding
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. Van de praktijkbegeleider vragen wij
de volgende (administratieve) handelingen:
• Het begeleiden van onze student bij het oefenen van
vaardigheden en beroepshouding.
• Het geven van feedback aan de student over uitgevoerde
werkzaamheden en diens beroepshouding.
• Het geven van zowel complimenten als tips ter 		
verbetering om het zelfvertrouwen van de student in het
werk te bevorderen.
• Het aftekenen van de dagelijkse 				
aanwezigheidsregistratie.
• Het invullen van het beroepshoudingsformulier en 		
nabespreking hiervan met de student.
- Bij een stage van 20 weken wordt dit formulier twee
		 keer ingevuld: de eerste keer bij de tussenevaluatie
		 (week 10), daarna aan het einde van de stageperiode.
- Bij een stage van 40 weken (leerjaar 2) wordt dit 		
		 formulier iedere tien weken ingevuld.

6

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

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 maak
een afspraak waarbij jezelf met een oplossing komt.
• Als dit geen resultaat oplevert, neem dan contact op
met je BPV-begeleider. De BPV-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 met alle drie de partijen mag de BPV niet 		
beëindigd worden!
• 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.

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.

Ondanks het feit dat ervan uit wordt gegaan dat er geen
problemen zullen ontstaan, kunnen zich echter altijd
situaties voordoen die niet te voorzien zijn. Van de stagiair
wordt verwacht dat er duidelijk gecommuniceerd wordt.
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Belangrijke documenten
De student heeft tot zijn/haar beschikking:
• BPV-werkmap met daarin de specifieke informatie 		
en opdrachten die de student moet doen tijdens
de stage
• Registratieformulieren voor voortgang en 			
voortgangsgesprekken
• Beoordelingsformulieren
• Urenregistratiekaarten
• Praktijkovereenkomst (POK)
De praktijkopleider heeft tot zijn/haar beschikking:
• BPV-gids Dienstverlening Zorg & Welzijn
• Gegevens van de student
• De jaarplanning van de opleiding: denk aan 		
schoolvakanties, toetsweken, kampweken e.d.
De praktijkopleider heeft tot zijn/haar beschikking:
• Gegevens van zijn/haar studenten
• Registratieformulier contactmomenten met 		
praktijkopleider en/of student
• Beoordelingsformulieren
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Afronding BPV
De student heeft tot zijn/haar beschikking:
• De praktijkovereenkomst (POK) door alle partijen is
ondertekend en bij Bureau Studentzaken van MBO
College Almere in het systeem staat.
• Getekende urenlijst met de afgesproken uren is 		
ingeleverd. De praktijkopleider vult hiervoor de urentabel
in en ondertekent deze.
• Het ontwikkelingsgerichte gedeelte van de stage met een
voldoende is afgerond.
• De Proeven van Bekwaamheid (PvB) met voldoende
resultaat zijn behaald. Dit geldt enkel voor een 		
tweedejaars stagiaires.
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Schoolvakanties 2020 - 2021
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Herfstvakantie

12 oktober 2020

17 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

26 februari 2021

Meivakantie

03 mei 2021

07 mei 2021

Zomervakantie

19 juli 2021

27 augustus 2021

Contactgegevens
BPV-coördinatoren
Latifa Doumaz
(werkdagen maandag, dinsdag en vrijdag)
Sharlinda Inacio
(werkdagen maandag t/m vrijdag)
BPV-dienstverlening@rocvf.nl
Straat van Florida 1
1334PA Almere
036 5495968

Straat van Florida 1, 1334 PA Almere Buiten
Direct bij Station Almere Buiten
036 - 549 59 00
rocvf.nl/mbocollegealmere
MBOCollegeAlmere
mbocollegesalmere

Scan voor meer info over MBO College Almere
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mbocollegealmere.nl

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

