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Een student van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) 
gaat standaard twee dagen per week naar het 
leerbedrijf en volgt daarnaast lessen op MBO College 
Almere. Bij de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) 
hebben studenten een arbeidscontract bij het leerbedrijf 
en komen zij één dag per week naar school.

BOL  (Beroeps Opleidende Leerweg)  
 uren totaal opleiding = 575 uur

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) 
 aantal uren = min. 650 uur per schooljaar

Het doel van de BPV is:
●	Toepassen van de geleerde theorie in de praktijk
● Ontwikkelen en uitbreiden van vaardigheden
●	Het beheersen van geselecteerde kerntaken,   
 competenties en werkprocessen
●	Ontwikkelen van de juiste beroepshouding om in de  
 specifieke branche met succes te kunnen functioneren	
●	Leren omgaan met klanten en het werken met   
 collega’s in teamverband
●	Vergroten van het zelfstandig werken en    
 verantwoordelijkheid te dragen
●	Zich leren aanpassen aan een bedrijfscultuur
●	Vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt

BPV

Samenwerking met leerbedrijven (stage-instellingen) is van groot belang voor de opleidingen en de ontwikkeling van onze 
studenten binnen de afdeling ‘Handel, Administratie & Logistiek’.

De Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Studenten leren tijdens de stage wat 
het betekent een teamplayer te zijn en om goed samen te werken. Daarnaast leren ze uiteraard de kneepjes van het vak, 
krijgen ze inzicht in bedrijfsvoering en leren zij verantwoordelijkheden te dragen. Onze samenwerking met uw bedrijf is van 
het grootste belang om de student een mooie start te geven.

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: Verkoper, Verkoopspecialist, Manager Retail, Medewerker Secretariaat & Receptie, Medewerker 
Financiële Administratie, Logistiek Medewerker en Logistiek Teamleider.

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

Namens het opleidingsteam Handel, Administratie & Logistiek, 

Ron van Kempen
Opleidingsmanager
r.vankempen@rocvf.nl 

MBO College Almere

Inleiding
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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 begeleiden- 
de 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. 

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.

Contactmomenten

Tijdens een stage zijn er een aantal contactmomenten:
1. Kennismakingsgesprek. De BPV-begeleider maakt kennis  
 met het leerbedrijf en de praktijkbegeleider. De   
 beginsituatie van de stagiair wordt besproken en er  

 worden afspraken en verwachtingen besproken.
2. Voortgangsgesprek. De voortgang van de student  
 wordt besproken.
3. Eindgesprek. Het praktijkexamen wordt besproken. Ook  
 worden de benodigde documenten afgeleverd en wordt  
 besproken hoe de Proeven van Bekwaamheid worden  
 geëxamineerd. 

Tussentijds kan er natuurlijk onderling contact gezocht 
worden.

Stageovereenkomst (SOK)

Voor de periode dat de student de beroepspraktijkvorming 
gaat uitvoeren, sluit hij met het leerbedrijf en MBO College 
Almere een stageovereenkomst (SOK) 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 SOK is een belangrijk document: de student mag niet 
starten met de BPV voordat de overeenkomst is 
ondertekend door alle drie de partijen. Let op: op de 
stageovereenkomst staat om administratieve redenen de 
einddatum op einde schooljaar of einde studietijd. De 
afgesproken stageperiode en het aantal uren op het 
contract zijn leidend.

Het invullen en ondertekenen van de SOK heeft de 
volgende functies:
●	Het leerbedrijf verplicht zich samen met de school de  
 leerling op te leiden.
●	De 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.

Urenregistratie

De BOL-studenten dienen hun uren wekelijks bij te houden 
via digitale registratie, als dat echt niet mogelijk is kan het 
BPV-urenregistratieformulier worden gebruikt. De praktijk-
begeleider behoort de uren digitaal te bevestigen (of het 
urenregistratieformulier te ondertekenen ter bevestiging van 
de gelopen stage-uren). Het gaat hierbij om daadwerkelijk 
gewerkte uren. De BBL-studenten zijn tevens werknemers 
van het leerbedrijf. Het is voldoende als de student zelf de 
urenadministratie bijhoudt, maar digitale urenregistratie 
heeft de voorkeur en voorkomt verantwoording achteraf.

Vakantie

De BOL-studenten hebben in principe recht op 
schoolvakanties en vrije schooldagen. De schoolvakanties 

kunnen in overleg met de praktijk- en BPV-begeleider 
gebruikt worden om gemiste uren te compenseren. Voor de 
BBL-studenten gelden de arbeidsafspraken met het 
leerbedrijf omtrent vakanties en vrije dagen.

Absent melden

In geval van ziekte of noodzakelijke absentie moet de 
stagiair zich afmelden bij het leerbedrijf en bij MBO College 
Almere. In geval van het leerbedrijf kan dit volgens de 
richtlijnen of bij de praktijkbegeleider. In het geval van MBO 
College Almere moet dit via de verzuimlijn: 036 549 59 43. 

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.

Examens op school

Tegen het einde van de opleiding en daarmee de stage kan 
de student worden opgeroepen voor een schoolexamen. 
Dit is niet altijd te voorkomen. De student moet u hiervan op 
de hoogte stellen. In overleg wordt vastgesteld hoe lang de 
student die dag vrij kan nemen.
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Praktijkbegeleiding Wat te doen bij problemen? 

De praktijkopleider begeleidt de stagiair tijdens de 
werkzaamheden bij het leerbedrijf. Hij of zij zorgt ervoor dat 
de stagiair de taken krijgt die nodig zijn om alle werkproces-
sen voor het praktijkexamen te kunnen oefenen. Bij de 
opleidingen in de detailhandel is het belangrijk dat de 
opleider een nul- en voortgangsmeting uitvoert. Het beste 
is om deze nulmeting binnen vier weken na de start van de 
stage te doen. Zo wordt inzichtelijk aan welke competenties 
de stagiair moet werken. Door middel van de voortgangs-
meting wordt het ontwikkelingsgerichte deel van de stage 
afgesloten. Als deze voldoende is, kan worden begonnen 
met de voorbereiding op het praktijkexamen. 

Voor alle opleidingen geldt:
●	Tijdens het laatste bezoek van de BPV-begeleider wordt  
 de Proeve van Bekwaamheid met u en de stagiair   
 besproken en het afsprakenformulier ingevuld.
●	Nadat de examenopdrachten van de proeve zijn   
 uitgevoerd voert de examinator van MBO College Almere  
 het verantwoordingsgesprek.

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   
 bespreek waar je tegenaan loopt. Denk ook alvast na over  
 een mogelijke oplossing.
●	Als dit geen resultaat oplevert, neem dan contact op met  
 je BPV-begeleider. Deze zoekt samen met jou en de  
 praktijkopleider een oplossing.
●	Als wordt vastgesteld dat de situatie niet naar   
 tevredenheid van alle partijen valt op te lossen, dan kan in  
 goed overleg gestopt worden met de stage. Het is niet  
 toegestaan om zonder overleg met de BPV-begeleider de  
 stage te 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  
 BPV-begeleider.

Ondanks het feit dat ervan wordt uitgegaan dat er geen 
problemen zullen ontstaan, kunnen zich echter altijd 
situaties voordoen die niet te voorzien zijn. Van de stagiair 
wordt verwacht dat de communicatie open en direct blijft 
en dat hij of zij zich professioneel opstelt. 

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. Op staande voet ontslagen worden 
bij het leerbedrijf kan voor MBO College Almere ook een 
reden zijn om de opleiding te beëindigen.

" Docenten & begeleiders  
 staan altijd voor  
 je klaar."
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Afronding BPV

Proeven van Bekwaamheid

De Proeven van Bekwaamheid worden door de examinator 
van het leerbedrijf afgenomen. Deze examinator is een 
ander persoon dan de praktijkbegeleider, tenzij het een 
eenmansbedrijf betreft. Vanuit MBO College Almere zal ook 
een examinator komen voor het eindgesprek (ook wel 
verantwoordingsgesprek genoemd). Hierin wordt het 
examen geëvalueerd en worden alle documenten 
gecontroleerd en getekend. De reden dat binnen het 
leerbedrijf en binnen de school verschillende personen zich 
bezighouden met begeleiden en examineren heeft te maken 
met het vier-ogenprincipe; de waarborg voor een eerlijk 
verloop van het examen.

De BPV is voldaan als: 
•	De stageovereenkomst (SOK) 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 SOK,  
 zijn behaald. De uren moeten geaccordeerd zijn door de  
 praktijkbegeleider en de BPV-begeleider van school.
•	De Proeven van Bekwaamheid met een voldoende   
 resultaat zijn afgerond.

Enquête

We willen graag weten wat u vindt van onze 
informatievoorziening en van de onze samenwerking.  
We zullen u na onze contacten daarom vragen een 
enquêteformulier voor ons in te vullen, zodat we met de 
feedback verbeteringen kunnen doorvoeren. Bij voorbaat 
onze dank voor de medewerking.
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Contactgegevens

Coördinatie (BPV-Bureau)

Dhr. K. Salhi
Tel: 036 549 59 33
Mob: 06 420 17 294
Email:  k.salhi@rocvf.nl

Dhr. T. Bresser    
Tel: 036 549 59 33
Email:  t.bresser@rocvf.nl

Begeleiding

Mevr. J. Sundahl
Tel: 036 549 62 21
Mob: 06 521 60 512   
Email:  j.sundahl@rocvf.nl

Dhr. L. Kleuver
Tel: 036 549 62 21
Mob: 06 426 61 211
Email:  l.kleuver@rocvf.nl

Bureau Studentzaken
Telefoonnummer: 036 549 59 00

Dhr. M. Kunst    
Tel: 036 549 59 33
Mob: 06 396 10 245
Email:  m.kunst@rocvf.nl

Dhr. J. Stuut    
Tel: 036 549 62 21
Mob: 06 137 77 171    
Email: j.stuut@rocvf.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

Team Handel, Administratie & Logistiek
MBO College Almere
Straat van Florida 1
1334 PA Almere

www.rocvanflevoland.nl
www.veroverdewereld.nl



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 !


