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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 ‘Welzijn & Onderwijs’ 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 branches: 
kinderopvang, onderwijs en sociaal werk.

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:

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

Namens het opleidingsteam Welzijn & Onderwijs, 

Marlou Jorna
Opleidingsmanager
m.jorna@rocvf.nl 

MBO College Almere

Pedagogisch werk
• Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)
• Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)
• Onderwijsassistent (niveau 4)

Maatschappelijke zorg (alleen BBL)
• (Persoonlijk) Begeleider Specifieke doelgroepen 

(niveau 3/4)

Sociaal werk
• Sociaal Werker (niveau 4)
• Sociaal Cultureel Werker (niveau 4)
• Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4)

Richard Hendriks
BPV-coördinator 
r.hendriks@rocvf.nl
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Onderwijs en praktijk
Er zijn twee leerwegen. Een student van de 
BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) werkt minimaal 16 
uur per week in een leerbedrijf en volgt een dag per 
week les op school. Bij de BeroepsOpleidende Leerweg 
(BOL) volgt de student drie dagen per week onderwijs 
en loopt twee/drie dagen per week stage.

Studenten kunnen de niveau 4-opleidingen ook versneld 
volgen in de Flexgroep. Deze opleiding duurt twee jaar. 
Aan deze studenten worden hogere eisen gesteld o.a. op 
het gebied van zelfstandig kunnen werken en plannen.

Bij een stage-instelling ontwikkelt de stagiair zich in de 
praktijk. De stage [BPV: beroepspraktijkvorming] is een 
verplicht onderdeel van de opleiding. Tijdens de BPV is het 
volgende 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. 

Gedurende de driejarige opleiding lopen de studenten 
stage bij minimaal twee leerbedrijven. Een student uit 
leerjaar 1 heeft de mogelijkheid om de stage tijdens het 
tweede of derde leerjaar bij dezelfde instelling voort te 
zetten. Vanuit het tweede leerjaar kan de stage in het derde 
leerjaar niet worden voortgezet bij hetzelfde leerbedrijf.

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 van de BPV
Begeleiding

De student wordt tijdens de BPV begeleid en opgeleid 
door docenten van de opleiding en het leerbedrijf. Vanuit 
deze instelling wordt de student begeleid en opgeleid door 
een ervaren medewerker: de praktijkbegeleider. De 
begeleidende docent, de coach, 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 de S-BB dan krijgt 
uw instelling een erkenning. 

Contactmomenten

Tijdens een stage zijn er een aantal contactmomenten:

1. Kennismaking
Tijdens het eerste gesprek wordt o.a. besproken wat van de 
praktijkopleider en stagiair verwacht wordt. We maken 
nader kennis en de planning wordt besproken.  

2. Voortgangsgesprek
Halverwege het studiejaar is er de mogelijkheid voor een 
tussentijdse evaluatie; telefonisch of indien wenselijk 
middels een gesprek op locatie.  
 
3. Eindgesprek
Er wordt naar gestreefd om met elke student een 
eindgesprek te houden. Voor de studenten die examen 
doen, is het CGI-examen het onderdeel waarmee wordt 
afgesloten. 

Er kan worden afgesproken de contacten/gesprekken te 
laten verlopen via de telefoon, Teams of een bezoek.
Bij dringende vragen kan er altijd tussentijds 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 wordt vanaf dit studiejaar digitaal 
verzorgd; er is geen papieren versie meer. De 
handtekeningen worden ook -digitaal- geregeld. De 
student heeft hiervoor haar/zijn DigiD nodig. 
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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 
[start- en einddatum] én de uren op de overeenkomst zijn 
bindend. 

De BPV-overeenkomst heeft de volgende functies:
•	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.

Urenregistratie

De BOL-studenten dienen hun uren digitaal te noteren in 
Eduarte. Per week dient de praktijkbegeleider deze uren 
voor akkoord te tekenen. Hiermee bevestigt de 
praktijkbegeleider dat deze uren daadwerkelijk door de 
stagiair zijn gelopen. De BBL-studenten:
• met een arbeidscontract van 20 uur of meer hoeven de

stage-uren niet te noteren.  
• zonder arbeidscontract [= stage] zijn verplicht de uren in

Eduarte te noteren [zie BOL-studenten].

Vakantie

In principe heeft de BOL-stagiair in de school¬vakanties en 
op feestdagen 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.

Ziekte

In geval van ziekte moet de stagiair zich volgens de 
richtlijnen ziek melden bij de stage-instelling. De student 
moet zich voor 9.30 uur ziek melden door een formulier in te 
vullen op www.rocvf.nl/afwezigmeldenalmere. Als de 
student weer hersteld is, moet zij/hij dit melden bij de 
stage-instelling én MBO College Almere.

Stagevergoeding

Als een student een BOL-opleiding volgt, is de stage-
instelling verplicht zich te houden aan de regels, zoals deze 
vermeld staan in de CAO. Binnen de Kinderopvang is het 
verplicht een vergoeding te geven voor de BPV. Het bedrijf 
dient dit te regelen met de stagiair zelf.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is nodig om stage te 
lopen in de sectoren Welzijn & Onderwijs, waaronder de 
branches Kinderopvang, Onderwijs en instellingen waar je 
de zorg hebt voor personen (kinderen, jongeren en 
ouderen) die extra zorg nodig hebben. Dit geldt zowel voor 
werknemers als stagiaires. De VOG kan in samenwerking 
met het BPV-bureau worden geregeld. De uiteindelijke 
digitale aanvraag van de VOG regelt de student zelf. Een 
student die stage loopt binnen de kinderopvang moet zich 
ook inschrijven in het Personenregister.



6

Wetenschap & Techniek
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en 
technologie krijgt een steeds grotere rol. Ons doel is om 
kinderen vanaf een jonge leeftijd wereldwijs te maken door 
ze in hun dagelijkse spel te laten leren over ‘Wetenschap en 
Techniek’. Vanaf 2020 is W&T opgenomen in de kerndoelen 
van zowel het basisonderwijs als in de ontwikkeldoelen van 
de kinderopvang. Wetenschap en techniek zullen blijvend 
geïntegreerd worden op basisscholen en 
kinderopvangcentra. Leerkrachten pedagogisch werkers zijn 
eigenaren van dit proces. 

➡   Mbo-studenten worden bijgeschoold in de didactiek van
spelend leren en nemen deze kennis mee naar hun 
stageplek.  

Werknemers van de kinderopvang en het basisonderwijs 
worden met hulp van een mbo-student voorbereid om de 
nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en te behouden 
en door de intensievere inzet van de student wordt 
tegelijkertijd de werkdruk voor hen verlicht. De nadruk ligt op 
educatie in plaats van promotie: technologie wordt 
onderdeel van de normale activiteiten en draagt bij aan de 
bestaande leerdoelen (denk aan taal en rekenen, 
burgerschapsvorming etc.). 
Meer informatie kunt u vinden op: www.wereldwijsintech.nl 
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Integrale opdrachten
Het onderwijs bestaat uit leereenheden. Leereenheden zijn 
afgebakende hoeveelheden leerstof gegroepeerd rondom 
een praktijk gestuurde opdracht: de Integrale Opdracht. 
De student spreekt de integrale opdracht door met de 
praktijkbegeleider, zodat duidelijk is welke onderdelen in 
de praktijk uitgevoerd of geoefend kunnen worden. 

De praktijkbegeleider beoordeelt de student door de 
waarderingsformulieren van de kerntaken en 
werkprocessen in te vullen. De opdrachten hebben 
specifieke werkprocessen. In de tussenevaluatie en 
eindevaluatie komen alle werkprocessen aan de orde. De 
eindbeoordeling van de stage vloeit voort uit de 
beoordeling van de werkprocessen door de 
praktijkbegeleider. 

Door het opstellen van een professioneel ontwikkel- en 
activiteitenplan stelt de student in samenspraak met zijn 
studieloopbaanbegeleider (en tijdens de BPV ook met de 
praktijkbegeleider) vast wat hij in een bepaalde periode wil 
bereiken en welke activiteiten hiervoor moeten worden 
verricht. Hierbij wordt de student uitgedaagd proactief en 
ambitieus te zijn.

Het praktijkdeel van de opleiding betreft de BPV. Ook voor 
de invulling van de BPV worden afspraken gemaakt en wel 
in onderstaande opzet: 

<    ><  
  >

<    >
<  

  >
STUDENT

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

•	Vraagt een gesprek aan met de praktijkbegeleider &
beschrijft de situatie. Samen wordt gekeken naar een 
oplossing.

•	Als dit geen resultaat oplevert, neemt de student
contact op met je coach. De coach zoekt samen met jou 
en de praktijkbegeleider naar een oplossing.	

•	Als de BPV-begeleider heeft vastgesteld dat de
arbeidsrelatie ernstig verstoord is, kan in goed overleg 
gestopt worden met de BPV. Zonder	een	eindgesprek	
mag	de	BPV	niet	beëindigd	worden!

• In overleg met de coach én de BPV-coördinator wordt
besloten of de student een nieuwe plaats mag 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. 

Bij diefstal dient het leerbedrijf e/o de 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 ook voor 
stagiaires.

Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
volgen zijn werknemer en voor hen gelden ten aanzien van 
verzekeringen de  gebruikelijke regelingen voor 
werknemers.

De student wordt geadviseerd een persoonlijke 
WA-verzekering en een ongevallenverzekering af te 
sluiten. Mochten bovengenoemde verzekeringen niet 
toereikend zijn, dan kan een beroep worden gedaan op de 
verzekering afgesloten door het MBO College Almere.
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Afronding BPV
In het laatste leerjaar vindt middels de examenopdrachten 
[Prove2Move] de examinering in de praktijk plaats. Dit zijn 
goedgekeurde en vastgestelde examineringsinstrumenten. 
In de Prove2Move-map is uitgebreid beschreven onder 
welke voorwaarden deze beoordeling plaatsvindt.

De beoordeling van de praktijkexamens wordt door een 
onafhankelijke beoordelaar uit de instelling gedaan. 
De beoordelaar* is verplicht een training [tijdsinvestering 
ca. 2 dagdelen] voor ‘beoordelaar’ gevolgd te hebben. Dat 
is jaarlijks mogelijk bij Prove2move.
*Aangezien er een zo objectief mogelijke beoordeling dient 
plaats te vinden, mag de praktijkbegeleider de examens van 
de student niet beoordelen.

De keuzedelen die de student in zijn of haar laatste jaar 
volgt, worden op dezelfde wijze als de Prove2Move-
examenopdrachten ook in de praktijk geëxamineerd.

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 [ROC-]coach van de student.
• De integrale opdrachten en/of de praktijkexamens zijn  
 met voldoende resultaat behaald.

BPV-enquête

Aan het einde van elke BPV-periode [eind juni / begin juli] 
wordt aan de praktijkbegeleider gevraagd de BPV-enquête 
[digitaal] in te vullen. 
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Schoolvakanties 2021 - 2022
Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 25 februari 2022

Meivakantie 02 mei 2022 06 mei 2022

Zomervakantie 18 juli 2022 26 augustus 2022
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Contactgegevens
Begeleiding en coördinatie  
(BPV-bureau Welzijn & Onderwijs)
 
Marlou Jorna    
Opleidingsmanager 
Email: m.jorna@rocvf.nl 

Richard Hendriks
BPV-Coördinator 
Email: r.hendriks@rocvf.nl 

Bureau Studentzaken
Telefoonnummer: 036 549 59 00

Team Welzijn & Onderwijs
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 

Verover de wereld!


