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1 Inleiding

Dit Handboek Beroepspraktijkvorming (BPV) is bedoeld voor alle partijen die bij mbo-opleidingen van
Aeres MBO betrokken zijn. Hoewel bij de totstandkoming zorg is besteed aan volledigheid en juistheid
van de gegeven informatie, kan aan de informatie in het Handboek geen rechten worden ontleend. De
geboden informatie dient als ondersteuning.
Het Handboek BPV is onlosmakelijk verbonden met de vakspecifieke aanvullingen op BPV, zoals die op
de mbo-locaties van Aeres MBO beschikbaar wordt gesteld. In de vakspecifieke aanvullingen zijn
bijvoorbeeld BPV-opdrachten voor de deelnemers, adressen en contactgegevens van BPVcoördinatoren van locaties en vakspecifieke (veiligheids-)voorschriften te lezen.
Het Handboek BPV is ook op de website van Aeres MBO terug te vinden: www.aeresmbo.nl.

1.1.

Over Aeres MBO

Aeres MBO is een opleidingscentrum in de domeinen dierverzorging, groene ruimte, stedelijke
leefomgeving, bloembinden, (agrarische) techniek, voedselproductie (zowel biologisch-dynamisch als
gangbaar) en voedselverwerking. Aeres MBO heeft zeven locaties in Midden-Nederland en Flevoland.
Vanuit een algemeen christelijke identiteit verzorgt Aeres MBO middelbaar beroepsonderwijs. Aeres
MBO maakt deel uit van Aeres, waar ook Aeres Hogeschool en Aeres Tech deel van uit maken.
Aeres MBO voert meerdere mbo opleidingen uit. Op de website van Aeres MBO (www.aeresmbo.nl) is
het actuele aanbod aan opleidingen terug te vinden:
-

Akkerbouw
Biologisch-dynamische landbouw
Veehouderij
Groen, grond en infra (loonwerk)
Bloembinden
Styling & design
Dierverzorging
Paraveterinair dierenartsassistent

1.2.

-

Proefdierverzorging
Groenvoorziening en hovenier
Natuur & recreatie
Paardensport- en houderij
Hoefsmederij
Toegepaste biologie
Voedingsindustrie en –technologie
Zorg en welzijn

Over het mbo

1.2.1.
Leerwegen
Vrijwel alle mbo-opleidingen van Aeres MBO kennen zowel de BOL als de BBL-variant. BOL staat voor
Beroepsopleidende Leerweg. Dat houdt in dat een substantieel deel van de totale opleiding bestaat uit
het opdoen van praktijkervaring in de vorm van beroepspraktijkvorming – BPV. Een opleiding in de BOLleerweg mag bij de huidige wetgeving een praktijkdeel omvatten van ten minste 20% en minder dan
60% van de studieduur. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij heeft de deelnemer een
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arbeidsovereenkomst met een omvang van 60% of meer bij een erkend leerbedrijf. In de BBL-leerweg
gaat een deelnemer gemiddeld één dag per week naar school.
1.2.2.
Wetgeving
In de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB) is een aantal zaken voor het mbo geregeld met
betrekking tot kwaliteit, deelnemende instellingen en onderwijstijd.
1.2.2.1.
Doel van de WEB
- Alle beroepsonderwijs dient uniform te zijn voor wat betreft de opbouw (vanaf de opleiding voor
assistent beroepsbeoefenaar tot en met de opleiding voor middenkaderfunctionaris)
- Alle beroepsonderwijs dient globaal omschreven te worden in termen van kennis, vaardigheden
en houding. Dit eindniveau wordt in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
omschreven.
1.2.2.2.
Herziene kwalificatiestructuur
Vanaf schooljaar 2016-2017 is een herziene kwalificatiestructuur (HKS) van kracht. Alle mbo-opleidingen
die vanaf dit moment starten, worden uitgevoerd op basis van de HKS. De herzieningsoperatie heeft
drie uitgangspunten. Op de eerste plaats wordt het aantal kwalificaties worden teruggebracht. Dit leidt
tot een doelmatiger structuur met minder overlap tussen kwalificatiedossiers. Ten tweede worden
kwalificatiedossiers transparanter gemaakt, door een nieuw format voor de dossiers te ontwikkelen. De
HKS-dossiers zijn teruggebracht tot de kern van het beroep (kwalificatie-eisen). Ten derde wordt de
kwalificatiestructuur flexibeler gemaakt, door de introductie van het basis-, profiel- en keuzedeel.
Een kwalificatiedossier bestaat uit één gemeenschappelijk basisdeel en één of meer profieldelen.
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Figuur 1: Opbouw kwalificatie (bron: http://www.herzieningmbo.nl/de-herziening/inhoud/)

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit twee onderdelen: het generieke en het beroepspecifieke onderdeel. In het
generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. De overheid stelt
deze eisen vast. Ze zijn voor alle mbo-studenten gelijk.
Het beroepspecifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle
beroepen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen.
Profieldeel
Naast de gemeenschappelijke elementen uit het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen
(kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificaties zijn beschreven in het
profieldeel. Het profiel bestaat uit kerntaken en werkprocessen.
Keuzedeel
Het nieuwe keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Ofwel, keuzedelen zijn
gekoppeld aan kwalificaties. Keuzedelen bieden als het ware een ‘plus’ voor de student. Je versterkt als
student je positie als je op zoek gaat naar een baan. Zo kun je je opleiding verbreden met het keuzedeel
‘Ondernemerschap’ of ‘Duits’. Of juist je kennis verdiepen door bijvoorbeeld het keuzedeel ‘Security’
aan je oplelding ‘ICT-beheer’ te koppelen. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroming binnen
het mbo of naar het hbo. Een school kan alleen keuzedelen uit het register van keuzedelen kiezen.
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1.2.2.3.
Erkenningen leerbedrijven
Binnen het middelbaar onderwijs vindt praktijkleren plaats op erkende leerbedrijven. SBB (stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, www.s-bb.nl) is per 1 augustus 2015 de instantie die
zorg draagt voor de erkenning en registratie van leerbedrijven die door deelnemers van Aeres MBO
gebruikt mogen worden. Voorheen voerde het kenniscentrum Aequor deze taken uit. Door een
wetswijziging zijn alle wettelijke taken van de kenniscentra per 1 augustus 2015 overgedragen naar SBB.
Van beroepspraktijkvorming is alleen sprake als dit wordt uitgevoerd op een leerplaats met een
erkenning voor de opleiding waarvoor de betreffende deelnemer een opleiding volgt. Dit geldt voor
zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Alle leerbedrijven in Nederland staan vermeld op de
website www.stagemarkt.nl. Alle bedrijven die te kennen geven dat ze erkend willen worden, moeten
voldoen aan een aantal criteria:
1 U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de
student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die
daarbij horen.
2 U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de
werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider
zijn taak te laten uitvoeren.
3 U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde
informatie.
4 U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar
studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.
Daarnaast geldt aanvullend voor leerbedrijven die een erkenning willen verkrijgen voor een kwalificatie
uit het domein Voeding, natuur en leefomgeving (de kwalificaties die aoc’s aanbieden) dat de
praktijkbegeleider in het bezit dient te zijn van een erkend diploma of bewijsstuk dat ten minste
gelijkwaardig is aan het niveau en de inhoud van de eindtermen en/of kerntaken (met bijbehorende
competenties) waarvoor wordt opgeleid. Ook dient hij in het bezit te zijn van een erkend diploma,
certificaat of bewijsstuk om de onderwijsvaardigheid aan te tonen.
De erkenningsprocedure kan op twee manieren worden opgestart. Een school kan leerbedrijven
voordragen, via het docentenportaal (stagedocenten.s-bb.nl). Daarnaast kunnen leerbedrijven ook zelf
een erkenning aanvragen op de pagina https://stagebedrijven.sbb.nl/Aanmelden/Start/AanmeldenLeerbedrijf. De procedure bestaat uit acht stappen:
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Figuur 2: Processtappen voordracht nieuwe leerbedrijven
(https://stagebedrijven.sbb.nl/Aanmelden/Start/AanmeldenLeerbedrijf)

1.2.2.4.
Erkenning en registratie leerbedrijven buitenland
Leerbedrijven in het buitenland kunnen ook erkend worden door SBB. Hiervoor kunnen bedrijven de
procedure zoals hierboven beschreven opstarten. Bij stap 1 kan aangegeven worden of het om een
buitenlands bedrijf gaat. In dat geval wordt door een bedrijfsadviseur van SBB contact opgenomen met
het bedrijf. Indien een buitenlands bedrijf geschikt is om Nederlandse deelnemers uit het agrarisch
onderwijs een praktijkleerplaats te bieden, kan het bedrijf een aanvraag indienen voor de erkenning als
leerbedrijf bij SBB. Indien het bedrijf aan de criteria voldoet wordt het opgenomen in het register
erkende buitenlandse leerbedrijven.
1.2.2.5.
Procedure bij niet-erkende leerbedrijven
BPV vindt per definitie alleen plaats bij erkende leerbedrijven. Deelnemers worden gevraagd om te
zoeken naar een leerbedrijf in het register van erkende leerbedrijven op Stagemarkt.nl. Hier zijn alle
erkende leerbedrijven te vinden met een actieve leerplaats. Met een ‘actieve leerplaats’ wordt bedoeld,
dat er recent een deelnemer zijn/haar bpv heeft gevolgd. Leerplaatsen die voor een lange periode niet
gebruikt zijn door deelnemers worden naar verloop van tijd niet meer getoond. Op het moment van
uitgifte van dit handboek is nog niet bekend welke termijn SBB hiervoor zal hanteren. Hier is voor
gekozen om te voorkomen dat leerplaatsen maar één keer gebruikt worden: deelnemers worden
gestimuleerd om een actief leerbedrijf te kiezen die ervaring heeft met bpv. Bedrijven die wel erkend
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zijn maar niet op www.stagemarkt.nl zichtbaar zijn, zijn door de onderwijsinstelling wel zichtbaar op de
site https://stagedocenten.s-bb.nl/. Bij het afgeven van de erkenning door SBB is ook de geldigheid van
de erkenning vermeld.
SBB heeft de taak om te zorgen voor voldoende leerbedrijven, de onderwijsinstelling heeft een taak in
het matchen van deelnemer aan een geschikt leerbedrijf. Wanneer leerbedrijven schaars zijn, of er voor
een BPV-periode specifieke leerdoelen gelden, komt het voor dat de onderwijsinstelling de deelnemer
stuurt naar een leerbedrijf. Hierbij wordt door de onderwijsinstelling altijd gestuurd op erkende
leerbedrijven. Wanneer een BPV onverhoopt plaatsvindt op een niet-erkend leerbedrijf, maakt de
administratie van de locatie hiervan direct melding bij de BPV-coördinator van de betreffende locatie /
opleiding. Het is in het belang van alle partijen dat er zo snel mogelijk een erkenning wordt
aangevraagd. De BPV-coördinator heeft als taak om te zorgen dat het leerbedrijf zich alsnog laat
registreren als erkend leerbedrijf en hierover terug te koppelen aan de administratie. Zodra het bedrijf
wel erkend is, wordt een POK uitgedraaid waarop het juiste registratienummer is vermeld. Het
erkenningsproces wordt door de BPV-coördinator en/of de teamcoördinator van de betreffende
opleiding gemonitord.

1.3.

Visie Aeres MBO op BPV

Binnen Aeres MBO is BPV essentieel. Onderwijs krijgt vorm vanuit de beroepspraktijk, op leerbedrijven
of tijdens praktijkleren. Ervaringen uit de beroepspraktijk komen terug in het leerproces op school.
Aeres MBO stelt daarom eisen aan alle betrokkenen bij de BPV, de deelnemer, het leerbedrijf maar ook
aan zichzelf – de school. De inhoud van BPV wordt gestuurd door het stellen van leerdoelen in de BPVovereenkomst. Aeres MBO kiest ervoor om de deelnemers zelf (mede) verantwoordelijk te maken voor
het opstellen van deze leerdoelen. BPV wordt altijd beoordeeld op basis van de opgestelde leerdoelen.
Leerdoelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Per BPV is
altijd een aanspreekpunt beschikbaar op het leerbedrijf en op school. Bij internationale BPV gelden
binnen Aeres MBO dezelfde uitgangspunten als voor binnenlandse BPV.
1.3.1.
Beroepspraktijk staat centraal
Het onderwijsconcept van Aeres MBO stelt de beroepspraktijk en het functioneren in de maatschappij
en arbeidsmarkt centraal. Dit houdt in, dat het functioneren in het beroep een belangrijk uitgangspunt
is bij de vormgeving van het leerproces. Hierbij nemen de werkprocessen die bij het beroep van belang
zijn en beschreven worden in het kwalificatiedossier, een belangrijke plaats in. Zo wordt van de
deelnemer verwacht dat hij in zijn portfolio bewijsstukken verzameld die aantonen dat de deelnemer de
samenstellende onderdelen (kennis, vaardigheden en attitude) in voldoende mate beheerst.
1.3.2.
Leerdoelen tijdens BPV
Leerdoelen geven richting aan de invulling van de BPV. De deelnemer is zelf (mede) verantwoordelijk
voor het formuleren van leerdoelen voor de BPV. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van
de opleiding en het leerjaar van de deelnemer. De leerdoelen vormen een belangrijk aanknopingspunt
bij de beoordeling van de BPV. Locaties gebruiken hiervoor een eigen formulier, of leggen leerdoelen
vast in een bpv-begeleidingsmap. Indien een locatie geen eigen formulier heeft, wordt gebruik gemaakt
van het centraal ontwikkelde formulier. Deze is als vierde bijlage aan dit Handboek BPV toegevoegd.
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1.3.3.
Proeve van Bekwaamheid
Als het functioneren in het beroep uitgangspunt is in het leerproces, is het logisch dat de examinering
ook zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in de reële beroepssituatie. Aeres MBO maakt gebruik van de
proeve van bekwaamheid (PvB), als belangrijk exameninstrument. De PvB komt tot stand op basis van
de examenstandaarden van de Stichting de Groene Norm (www.degroenenorm.nl). De PvB wordt
beoordeeld door een schoolassessor (examinator) van Aeres MBO en een praktijkassessor uit het
bedrijf. De uitvoering van de PvB vindt plaats in een authentieke beroepssituatie, bijvoorbeeld op het
leerbedrijf. Tijdens de PvB wordt de deelnemer beoordeeld op het handelen in de beroepspraktijk. Aan
het einde van de PvB van deelnemers in een niveau 3 en 4 opleiding, volgt een zogenaamd ‘criterium
gericht interview’. In dit gesprek wordt de deelnemer beoordeeld op zijn inzicht en reflectie op het
handelen in de beroepspraktijk.
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2 Taken met betrekking tot
BPV
Bron: BPV Protocol1

2.1.

BPV-protocol

Het BPV-protocol is tot stand gekomen na overleg tussen MKB Nederland, VNO-NCW, MBO Raad, COLO
(de rechtsvoorganger van het huidige SBB) en Ministerie OCW. In dit protocol zijn bindende afspraken
vastgelegd voor alle partijen die bij de uitvoering van BPV een rol spelen: scholen, leerbedrijven,
deelnemer en kenniscentra. Het BPV-protocol is hier te downloaden:
http://www.mboraad.nl/media/uploads/companybranchgroup/gdw/Flyer%20bpv_protocol.pdf. In de
volgende paragrafen zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot BPV uit het landelijke
BPV-protocol integraal weergegeven.

2.2.

School (Aeres MBO)

1 Praktijkgericht voorbereiden van de deelnemer op de BPV-plaats
2 Ondersteunen van de deelnemer in het vinden van een BPV-plaats (matchen van deelnemer en
leerbedrijf)
3 Zorgt voor bedrijfsoriëntatie, presentatie- en sollicitatievaardigheden
4 Zorgt voor heldere voorlichting voor de start van de BPV-periode over verantwoordelijkheden en
verplichtingen van bedrijf en school
5 Maakt in de praktijkovereenkomst concrete afspraken met het leerbedrijf over vorm en inhoud van
de BPV (leerdoelen), manier en frequentie van de begeleiding en beoordeling van de BPV en komt
deze afspraken na
6 Zorgt ervoor dat deelnemer en leerbedrijf weten wie het aanspreekpunt is in de school
7 Bewaakt de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de leermogelijkheden
in het bedrijf
8 Zorgt voor een geschikt (competente en toegewijde) BPV-begeleider
9 Zorgt voor een objectieve beoordeling van de deelnemer en betrekt ook het leerbedrijf hierbij (het
oordeel van het leerbedrijf is een onderdeel van de beoordeling van de deelnemer tijdens de BPV)
10 Koppelt de beoordeling terug aan het leerbedrijf

2.3.

Leerbedrijf

1 Zorgt voor een erkenning door de relevante sectorkamer van SBB.
2 Kijkt of de verwachtingen van de deelnemer en het leerbedrijf op elkaar aansluiten
3 Maakt concrete afspraken met de school en de deelnemer over vorm, inhoud begeleiding en
beoordeling van de BPV en legt deze afspraken vast in de praktijkovereenkomst die de school levert
4 Zorgt voor de dagelijkse begeleiding en opleiding van de student op de werkvloer
1

Op het moment van uitgifte van dit Handboek BPV is nog niet bekend welke onderdelen uit het BPVprotocol worden gewijzigd door de nieuwe situatie per 1-8-2015. Het oorspronkelijke BPV-protocol is
opgesteld voor de wetswijziging waardoor de kenniscentra zijn opgeheven. Een bijgestelde versie van het
BPV-protocol zal worden gepubliceerd op de site van SBB (www.s-bb.nl).
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5 Zorgt voor een gekwalificeerde, gemotiveerde en toegankelijke praktijkopleider
6 Voert met de deelnemer en de BPV-begeleider van school begeleidings- en voortgangsgesprekken
7 Beoordeelt de deelnemer aan het einde van de BPV-periode op basis van gemaakte afspraken in de
praktijkovereenkomst
8 Heeft contact met de school over de BPV-beoordeling van de deelnemer

2.4.

Deelnemer

1 Zoekt informatie op over mogelijk geschikte leerbedrijven voor de BPV-periode
2 Oriënteert zich op branches, beroepen, bedrijven en leermogelijkheden
3 Weet wat hij wil leren gedurende de BPV-periode (leerdoelen)
4 Is gemotiveerd
5 Presenteert zich goed aan het bedrijf
6 Is goed voorbereid en gemotiveerd om aan de BPV te beginnen
7 Houdt zich aan de afspraken die in de praktijkovereenkomst zijn gemaakt
8 Volgt instructies van de praktijkopleider op
9 Koppelt terug aan de BPV-begeleider van de school
10 Zorgt dat alle onderdelen van het BPV-programma zijn afgerond en ingeleverd

2.5.

Kenniscentrum (SBB)

1 Zorgt voor voldoende erkende leerbedrijven en werft nieuwe bedrijven op basis van behoefte
2 Zorgt voor erkenning binnen twee weken
3 Maakt het aanbod aan leerbedrijven met BPV-plaatsten bekend in het openbaar register en op
www.stagemarkt.nl
4 Ondersteunt het bedrijf zich te profileren in www.stagemarkt.nl
5 Ondersteunt de school in het gebruik van www.stagemarkt.nl en bij de matching van deelnemer en
leerbedrijf
6 Traint en coacht de praktijkopleider en voorziet deze van adviezen en hulpmiddelen om zijn taak
goed uit te kunnen voeren
7 Stimuleert de gelijkwaardige samenwerking tussen school en leerbedrijf
8 Voorziet – als nodig – in overleg met de school in een vervangende BPV-plaats voor de deelnemer
9 Traint en coacht de praktijkopleider in valide en objectieve BPV-beoordeling
10 Voorziet de praktijkopleider en het leerbedrijf van adviezen en hulpmiddelen om goed te kunnen
beoordelen
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3 Organisatie van de BPV

BPV betekent dat de deelnemer ervaart hoe de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf verloopt.
Werktijden worden in onderling overleg aangepast aan het type bedrijf, sector en tijdstip. De
deelnemers vallen onder de CAO (indien aanwezig) voor wat betreft de ARBO en werktijden. Bij
werktijden en de aard van de werkzaamheden dient de werkgever rekening te houden met de leeftijd
van de werknemer (stagiair).
Aeres MBO maakt bij het matchen van deelnemer en leerbedrijf gebruik van het register erkende
leerbedrijven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met:
-

De leeftijd van de deelnemer
De inhoud van het opleidingsprogramma van de deelnemer (leerdoelen)
De wensen van de deelnemer
De wensen en mogelijkheden van het leerbedrijf
De hoeveelheid BPV-plaatsen bij het leerbedrijf

De mate waarin de deelnemer het initiatief heeft bij het verkrijgen van een BPV-plaats kan verschillen.
Dit is afhankelijk van het leerjaar, het niveau en de sector waarin de deelnemer wordt opgeleid. De
deelnemer solliciteert naar een BPV-plaats. De wijze waarop verschilt per opleiding, niveau en leerjaar.
Er bestaan grofweg twee organisatievormen van het praktijkleren door middel van BPV in de opleiding.
Enerzijds kan BPV als lint door het onderwijsleerproces voeren, anderzijds kan gekozen worden voor
vaste periodes in de opleiding waarin alleen BPV wordt georganiseerd. In een opleiding kunnen de linten blokstage ook beide voorkomen.
3.1.1.1.
BPV gedurende één of enkele dagen per week: Lintstage
Een manier om de deelnemer op de BPV-bedrijven te laten leren, is dat hij gedurende het schooljaar
één of meerdere dagen per week naar een leerbedrijf gaat. De BPV wordt voorafgegaan met een week
of enkele dagen kennismaking.
3.1.1.2.
BPV gedurende een aantal aaneengesloten weken: Blokstage
Een andere mogelijkheid is dat de deelnemer gedurende het schooljaar 5 à 7 dagen per week naar een
leerbedrijf gaat voor de BPV. Deze BPV-periode laat de deelnemer sterker ervaren hoe de dagelijkse
gang van zaken op de bedrijven is. De BPV-periode liggen op verschillende momenten in de opleiding en
in verschillende seizoenen. Hierdoor maken de deelnemers ook de seizoensgebonden werkzaamheden
mee. Deze BPV wordt zowel in de regio uitgevoerd, als ook buiten de regio van de deelnemer of in het
buitenland. Dit is afhankelijk van de gekozen opleiding.
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4 Formulieren bij BPV

4.1.

Gegevensformulier

Elke deelnemer zoekt zelf een geschikt leerbedrijf. De deelnemer zal een bedrijf benaderen en
informeren naar de mogelijkheid of het betreffende bedrijf de beroepspraktijkvorming (BPV) kan
verzorgen. Wanneer het bedrijf en de deelnemer het eens worden moet een gegevensformulier ten
behoeve van een praktijkovereenkomst worden ingevuld. Op grond van de gegevens die op dit
formulier staan kan een praktijkovereenkomst gemaakt worden.
Het formulier moet minimaal 2 weken voor aanvang van de BPV zijn ingeleverd. Pas dan gaat de BPV in
werking. Als de school geen gegevensformulier van de deelnemer ontvangt binnen de afgesproken tijd,
kan er geen praktijkovereenkomst gemaakt worden. Mocht de deelnemer in gebreke blijven, dan is
hij/zij daar zelf verantwoordelijk voor. De gemiste BPV uren zullen door de deelnemer moeten worden
ingehaald. Dit kan gevolgen hebben voor het behalen van de opleiding.

4.2.

Praktijkovereenkomst (POK)

De praktijkovereenkomst is een verplicht document voor alle deelnemers tijdens de bpv. In hoofdstuk 2
zijn de betrokkenen bij de praktijkovereenkomst vermeld: de praktijkopleider van het leerbedrijf, de
deelnemer en de school. Afspraken rondom de BPV worden vastgelegd in de POK. Als de BPV-periode
anders verloopt zoals verwacht, weten alle partijen wat hun rechten en plichten zijn. Bij BBL-deelnemers
is een ondertekende praktijkovereenkomst verplicht om de deelnemer volledig in te kunnen schrijven.
De BPV-overeenkomst is wettelijk verplicht2 en dient aan de wettelijke vereisten te voldoen: zonder
deze praktijkovereenkomst telt de BPV niet mee voor de opleiding.
De school stelt de overeenkomst op als alle gegevens bekend zijn. Voor de start van de bpv is op school
een door alle partijen ondertekende praktijkovereenkomst aanwezig. Deze praktijkovereenkomst wordt
ondertekend door het praktijkbedrijf, de instelling (school) en de deelnemer. De deelnemer zorgt dat
twee ondertekende exemplaren terug komen op school. Eén exemplaar blijft in bezit van de
praktijkopleider en één exemplaar is voor de deelnemer. Bij de POK behoren de artikelen die in deze
BPV-informatiegids zijn opgenomen als bijlage 4. De laatste versie van alle rechten en plichten staan
altijd op de website van Aeres MBO (www.aeresmbo.nl). De geldige versie van de POK en artikelen bij
de POK zijn te vinden in het Onderwijs- en Examenreglement op de website van Aeres MBO (regelingen
en statuten).

2

Artikel 7.2.9 van de WEB:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/volledig/#Hoofdstuk7_Titel2_2_Artikel729
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4.2.1.1.
Praktijkovereenkomst in BOL
In een BOL-opleiding kan de BPV verdeeld zijn over verschillende leerjaren. Dit staat in het leerplan van
de opleiding. Tijdens een opleiding kunnen meerdere praktijkovereenkomsten afgesloten worden,
afhankelijk van de duur en de structuur van de opleiding.
Indien de BPV-overeenkomst wordt beëindigd, zal de deelnemer(samen met de school) op zoek moeten
gaan naar een nieuwe bpv-plaats. De onderwijsovereenkomst van de deelnemer wordt niet automatisch
beëindigd.
4.2.1.2.
Praktijkovereenkomst in BBL
Bij een BBL-opleiding is het uitgangspunt de werksituatie bij een werkgever (leerbedrijf). De
praktijkovereenkomst wordt bij een BBL-opleiding in principe voor de gehele opleidingsduur afgesloten.
Bij de BBL-opleiding wordt de overeenkomst getekend door de student, de praktijkopleider (leerbedrijf)
en school. De school ontvangt ook een kopie van het arbeidscontract indien van toepassing.
Als de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de BBL-deelnemer wordt beëindigd, stopt ook
automatisch de BPV-overeenkomst. Dit geldt overigens niet voor de onderwijsovereenkomst.

4.3.

Formulier beëindiging BPV

Als er door diverse oorzaken de BPV voortijdig beëindigd moet worden, wordt het formulier beëindigen
BPV gebruikt. Op dit formulier moet de deelnemer aangeven waarom de BPV wordt beëindigd, hoeveel
uren BPV de deelnemer tot het moment van beëindigen heeft gelopen en wat de exacte start- en
einddatum van de BPV-periode is. Het formulier moet vervolgens door alle betrokken partijen
(leerbedrijf, deelnemer en school) worden ondertekend. De deelnemer is verantwoordelijk om het
ingevulde en ondertekende formulier op school in te leveren bij de administratie.
Na het beëindigen van de BPV moet de deelnemer zelf opnieuw op zoek naar een BPV-plek, hiervoor
moet een nieuw gegevensformulier worden ingevuld. De deelnemer is in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor het vinden van een BPV-plek.

4.4.

Formulieren BPV Begeleiding

4.4.1.
Leerdoelen bij aanvang BPV
Voorafgaand aan de BPV stelt de deelnemer leerdoelen op voor de BPV-periode. De leerdoelen worden
opgesteld met behulp van school. De BPV-begeleider vanuit school zorgt ervoor dat de leerdoelen
voldoende diepgang kennen. Deze afspraken worden vastgelegd in een apart document, waarnaar
wordt verwezen in de praktijkovereenkomst. Locaties gebruiken hiervoor een eigen formulier, of leggen
leerdoelen vast in een bpv-begeleidingsmap. Indien een locatie geen eigen formulier heeft, wordt
gebruik gemaakt van het centraal ontwikkelde formulier. Deze is te vinden op de website van Aeres
MBO, onder BPV.
4.4.2.
Reflectie en beoordeling BPV
De praktijkopleider verzorgt een tussenbeoordeling over de deelnemer. Hij gebruikt daarbij het
reflectieformulier. Samen met de zelfbeoordeling door de deelnemer is dit de basis voor de
eindbeoordeling van de BPV. Voor dit onderwerp geldt dat gebruik wordt gemaakt van een document
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van de locatie / opleiding. Indien de locatie niet over een eigen formulier beschikt, kan gebruik worden
gemaakt van het centraal ontwikkelde bpv-begeleidingsmap. Deze is als bijlage aan het Handboek BPV
toegevoegd.

AERES MBO •

•

Pagina 16 van 31

5 Beloning / vergoeding bij
BPV

Belangrijk is om onderscheid te maken tussen deelnemers die hun opleiding volgen via de BOL of de
BBL-leerweg. Bij BPV binnen de BOL-leerweg:
- Is er geen beloning in de sfeer van loon volgens de cao (indien aanwezig);
- Mag de deelnemer een reële onkostenvergoeding ontvangen.
In BBL-opleidingen is er vaak sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbij de deelnemer rechtstreeks
of via een intermediair bij het bedrijf in loondienst is. Er is sprake van loon volgens de CAO.
5.1.1.1.
Tips voor deelnemers
 Indien je geen arbeidscontract wordt aangeboden en je een BBL-opleiding volgt, let dan op het
volgende. Als er arbeid van je wordt verlangd, zorg dan voor een overeenkomst waarin in elk geval
werktijden, verlof en verzekeringen zijn geregeld. Kijk ook in de stagewijzer op de site van JOB
(Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs): www.job-site.nl.
 Er zijn veel CAO’s (Collectieve arbeidsovereenkomsten) binnen de groene sector. Informeer altijd of
er een CAO wordt gehanteerd en welke dat is.
 Op www.studieinfo.nl kun je meer lezen over bijverdiensten en belastingen.
 Zoek op internet meer informatie bij zowel werkgeversorganisatie (brancheorganisaties) als
werknemersorganisaties.

AERES MBO •

•

Pagina 17 van 31

6 Verzekeringen en fiscale
maatregelen BPV

De hieronder weergegeven informatie is bedoeld als hulpmiddel. Kijk voor de meest actuele versie van
rechten en plichten altijd op de site van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering (UWV,
www.uwv.nl) en op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Aan de in dit Handboek
weergegeven teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
Naast het UWV heeft ook de Belastingdienst een aantal taken voor wat betreft
werknemersverzekeringen en loonheffingen bij bijzondere arbeidsrelaties. Deelnemers waarbij de BPVperiode onderdeel is van het lesprogramma en die een opleiding volgen aan een mbo school vallen ook
onder werknemersverzekeringen in relatie tot de ARBO en werktijden. Voor wat betreft het geven van
geldelijke beloningen is men niet gebonden aan een arbeidsovereenkomst. Voor BBL-deelnemers geldt
dat afspraken over arbeid en loon wel degelijk in een arbeidsovereenkomst komen te staan.

6.1.

Verzekering en aansprakelijkheid

Let op: kijk bij schade tijdens de BPV altijd eerst op de website van Aeres MBO voor de meest actuele
procedure (www.aeresmbo.nl). Wettelijk is het leerbedrijf aansprakelijk als een student bij het
verrichten van zijn bpv-activiteiten zelf schade lijdt of derden schade toebrengt (artikel 6:170 en artikel
7:658 BW). De werkgever (stagebieder) is verantwoordelijk voor de daden (of tekortkomingen) van hun
werknemers (ondergeschikten). Ieder bedrijf heeft daarvoor een WA-bedrijvenpolis of een
andersoortige WA-verzekering afgesloten waar de ondergeschikten automatisch op meeverzekerd zijn.
Onder werknemer wordt verstaan, iedereen waarmee de werkgever een gezagsverhouding heeft. Dit
zijn alle personeelsleden, ook alle tijdelijke medewerkers waaronder de stagiairs. Hiermee is door de
wetgever bepaald, dat de werkgever verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van deelnemers
tijdens de BPV. In de praktijk betekent dit, dat fouten in een bedrijf gemaakt door de personeelsleden,
door de werkgever worden geclaimd bij zijn verzekeraar. Hier vallen ook fouten onder, die door
deelnemers worden gemaakt tijdens de bpv.
Aeres MBO maakt gebruik van de aanvullende stageverzekering van Aeres voor alle
onderwijsdeelnemers. De verzekering dekt schades waarbij er een duidelijke relatie is met de
stageopdracht van de deelnemer. Ter illustratie: schade tijdens het doen van een boodschap – al dan
niet in een bedrijfsvoertuig van stagebieder – is niet verzekerd. De maximale vergoeding is €25.000,- per
gebeurtenis, met een eigen risico van € 1.000,-. Het eigen risico wordt door Aeres MBO standaard bij
het leerbedrijf gelegd. Voor het melden van schade, moet contact opgenomen worden met het
aanspreekpunt op school.
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6.2.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De stagiair, die is verzekerd voor de volksverzekeringen en dus voor de algemene wet bijzondere
ziektekosten, is dit ook voor de ZVW. Over als loon aan te merken onderdelen van de stagevergoeding
moet de inhoudingsplichtige de regelgeving over de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW toepassen.

6.3.

Verzekeringsplicht bij BOL

De deelnemers zijn in vier groepen te verdelen:
- Groep 1: geen geldelijke beloning, eventueel een reële onkostenvergoeding.
- Groep 2: geen geldelijke beloning maar wel een bovenmatige onkostenvergoeding.
- Groep 3: wel beloning, maar minder dan het wettelijke minimum (jeugd) loon. Zelfde
voorwaarden als groep 2.
- Groep 4: boven wettelijk minimum loon
Voor de groepen 2, 3 en 4 geldt dat BPV biedende organisaties (leerbedrijven), die zijn ingeschreven bij
het UWV deelnemers moeten aanmelden bij de belastingdienst. In de praktijk komt groep 1 het meest
voor.
6.3.1.1.
Uitwerking groep 1
Geen geldelijke beloning of geen bovenmatige onkostenvergoeding. Geen meldingsplicht. Deelnemers
zijn niet verzekerd voor ziektewet (ZW) en werkloosheidswet (WW). Deelnemers zijn niet verzekerd
voor arbeidsongeschiktheid op basis van de WAJONG. Geen verzekerde producten op basis van de
bedrijfstakfondsen.
6.3.1.2.
Uitwerking groep 2 en 3
Geen geldelijke beloning maar wel een bovenmatige onkostenvergoeding. Deelnemers zijn verzekerd
voor ZW, niet voor WW. Deelnemers zijn verzekerd voor arbeidsongeschiktheid op basis van de
WAJONG. Geen verzekerde producten op basis van bedrijfstakfondsen.
6.3.1.3.
Uitwerking groep 4
Geldelijke beloning boven wettelijk minimum loon. Deelnemer is verzeker voor ZW en WW, voor
arbeidsongeschiktheid op basis van WAJONG. Ook gelden verzekerde producten op basis van
bedrijfstakfondsen volgens geldende CAO en afhankelijk van leeftijd deelnemer.
6.3.1.4.
Bijzondere regelingen
Voor sociale verzekeringen en belastingwetten moet kost en inwoning worden toegerekend als loon in
natura. Dit wordt via tabellen berekend. Zie de site van de Belastingdienst.

6.4.

Verzekeringsplicht bij BBL

Bij BBL-deelnemers gaat het om:
- Eigen medewerkers van het BPV-bedrijf die 1 dag per week naar school gaan. De werkgever (het
leerbedrijf) is dan altijd verzekeringsplichtig, aangezien het om zijn eigen werknemers gaat.
- Deelnemers, geplaatst bij een BPV-bedrijf in dienst van een intermediair. De verzekeringen loopt
dan via de intermediair.
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6.5.

Fiscale maatregelen / Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven die een leerling of student een stage- of leerwerkplek aanbieden krijgen per 1 januari 2014
een vergoeding voor de gemaakte begeleidingskosten vanuit de Subsidieregeling praktijkleren.
Bedrijven krijgen de gemaakte begeleidingskosten gedeeltelijk vergoed. Deze vergoeding komt vanuit
de Subsidieregeling praktijkleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling
uit. Het is een financiële stimulans voor bedrijven om stage- en leerwerkplekken aan te bieden. Het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het geld beschikbaar. Meer informatie is
te vinden op de site van de Rijksdienst: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregelingpraktijkleren
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7 Regelingen voor
deelnemers

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken uiteengezet voor deelnemers tijdens de BPV. Voor
deelnemers zijn de volgende regels bovenal van belang:
- Zoek eerst naar een leerbedrijf die al een erkenning heeft voor de opleiding waar je op staat
ingeschreven.
- Neem vroegtijdig contact op met het bedrijf om je voor te stellen en de praktische punten te
bespreken.
- Toon interesse en ontwikkel een goede werkhouding
- Neemt initiatieven
- Wees correct wat betreft houding, gedrag en taalgebruik
- Voer opgedragen werk naar je beste vermogen uit
- Stel vragen als gegeven informatie of opgedragen werk niet duidelijk is
- Wees zuinig met andermans materiaal en ga voorzichtig te werk.
- Houd je aan de regels van het bedrijf
- Meld je bij ziekte of andere oorzaken van afwezigheid af bij zowel het leerbedrijf als de school
- Begin op tijd aan de uitwerking van bewijsstukken voor je prestatiedossier

7.1.

Het verkrijgen van een BPV-plaats

Het vinden van een geschikte BPV-plaats is een taak voor de deelnemer. De deelnemer dient de BPV uit
te voeren op een door erkend bedrijf. Of een leerbedrijf geschikt is of niet, kun je zien door gebruik te
maken van het register erkende leerbedrijven, op http://www.stagemarkt.nl/. Indien je BPV volgt op
een niet-erkend leerbedrijf, dan tellen je BPV-uren niet mee voor het afronden van je opleiding! De
toestemming tot het starten van de BPV op een bedrijf gebeurt altijd in samenspraak met de BPVcoördinator. Het kan voorkomen dat de mate waarin de deelnemer het initiatief heeft in het verkrijgen
van een BPV-plaats, verschilt per BPV-periode, niveau, leerjaar en sector. Voor het verkrijgen van een
BPV-plaats volg je als deelnemer een sollicitatieprocedure. De deelnemer wordt hierin begeleid door de
BPV-begeleider of BPV-coördinator van school.
Begin met zoeken naar een geschikt leerbedrijf via het register van erkende leerbedrijven op
http://www.stagemarkt.nl/. Indien je een BPV-plek hebt gevonden bij een bedrijf die niet over een
erkenning beschikt, maar wel door je BPV-begeleider goedgekeurd wordt, moet het bedrijf nog worden
erkend door SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, http://www.s-bb.nl/). De
procedure voor het erkennen van leerbedrijven kan vier weken duren, voor die tijd kan er nog geen
geldige BPV-overeenkomst gemaakt worden!

7.2.

Enquête over de BPV-plaats

Aan het einde van elke BPV-periode kan van jou verwacht worden dat jij je bevindingen over de BPV
geeft. Dit gaat via een digitale enquête. Van je BPV-begeleider krijg je het verzoek die in te vullen. De
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analyse van de bevindingen uit de enquêtes zijn voor het leerbedrijf en voor de begeleiders op school
een signaal in welke mate en op welke onderdelen zij zich kunnen verbeteren. Zo kunnen we in de
toekomst een nog betere BPV organiseren.

7.3.

Internationale BPV

Het opdoen van een internationale ervaring tijdens je studie is iets waar Aeres (waar Aeres MBO deel
van uit maakt) zich graag hard voor maakt. Het is mogelijk om (een deel van) de BPV van je opleiding in
het buitenland uit te voeren. De BPV-coördinator op school kan je hier meer over vertellen.
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Bijlage 1

Aeres MBO Almere
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:

Aeres MBO Barneveld
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:

Adressenlijst BPV Aeres MBO

Aeres MBO Almere
Postbus 60080
1320 AB Almere
088 020 5400
Heliumweg 1
1362 JA Almere

Aeres MBO Barneveld
Postbus 331
3770 AH Barneveld
088 020 6100
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld

Aeres MBO Dronten Warmonderhof
Adres:
Aeres MBO Dronten
Warmonderhof
Postbus 369
8250 AJ Dronten
Telefoon:
088 020 5130
Bezoekadres:
Wisentweg 10
8251 PC Dronten
Aeres MBO Ede
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:

AeresMBO Emmeloord
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:
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Aeres MBO Ede
Postbus 352
6710 BJ Ede
088 020 5700
Zandlaan 31
6717 LN Ede

Aeres MBO Emmeloord
Postbus 4
8300 AA Emmeloord
088 020 5100
De Balkan 16
8303 GZ Emmeloord
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Aeres MBO Nijkerk
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:

Aeres MBO Velp
Adres:

Telefoon:
Bezoekadres:
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Aeres MBO Nijkerk
Luxoolseweg 1
3862 WH Nijkerk
088 020 5900
Luxoolseweg 1
3862 WH Nijkerk

Aeres MBO Velp
Postbus 301
6880 AH Velp
088 020 7020
Pinkenbergseweg 5F
6881 BA Velp
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Bijlage 2

Algemeen directeur

BBL
BOL
BPV
College van bestuur
Commissie van beroep
Deelnemer
Docenten
Leerbedrijf
Locatiedirectie
Locatieregels
Minderjarige deelnemer
Onderwijsinstelling
Ouders
Personeelsleden
PvB
SBB
Secundaire dekking

WEB
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Begrippenlijst

De algemeen directeur heeft onder gedelegeerde
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (College van bestuur)
de leiding over de onderwijsinstelling
Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijkvorming
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de
onderwijsinstelling
Deze commissie oordeelt over een door de deelnemer ingesteld
beroep
Elke leerling die is ingeschreven bij de onderwijsinstelling
Personeelsleden met een onderwijstaak
Praktijkbiedende organisatie waar de deelnemer BPV volgt
De locatiedirecteur en zijn plaatsvervanger
Samenstel van regels over de rechten en plichten van de personen
en organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap
De deelnemer die de leeftijd van 18 jaren niet heeft bereikt op het
moment van tekening van de onderwijsovereenkomst
De Stichting Aeres, onderdeel Aeres MBO
De ouders, voogden en verzorgers van de deelnemers
Het aan de onderwijsinstelling verbonden personeel
Proeve van bekwaamheid, exameninstrument die wordt gebruikt
door Aeres.
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.
Van een verzekering met een secundaire dekking is sprake als in het
geval van een schade eerst een aansprakelijkheidspolis wordt
aangesproken waarop de primaire dekking is geregeld. De
verzekering die is afgesloten voor de primaire dekking gaat altijd
voor.
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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Bijlage 3

1.1.1.
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BPV Gegevens formulier BOL
Deelnemer gegevens
Naam deelnemer: *
Klascode: *
Opleiding: *
OV-nr: (mits bekend)

Bedrijf gegevens
Graag de gegevens in blokletters invullen.

Naam BPV bedrijf*:
Postadres*:
Bezoekadres*:
(vermelden van straat-huisnummer-postcode-plaats)

Code leerbedrijf Stagemarkt*:
(www.stagemarkt.nl)

Praktijkbegeleider bedrijf*:
Telefoonnummer praktijkbegeleider bedrijf*:
E-mail adres:

Stageperiode
Begindatum stageperiode*:

(dag-maand-jaar)

Einddatum stageperiode*:

(dag-maand-jaar)

Aantal stage uren per periode*:______
Totale omvang:_______

Ingevuld door*:

Datum*: __ - __ - 2012 (dag-maand-jaar)

Ondergetekende verklaart, dat hij/zijn geen familiebanden heeft met de praktijkopleider en niet eerder op het bedrijf heeft
gewerkt.

Handtekening

In te vullen door de administratie.

□

verwerkt KRD
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Formulier beëindigen BPV

Beëindiging BPV periode
Gegevens deelnemer:
Naam:

Opleiding:

Start BPV
periode:

Klas:

Leerjaar:

Einde BPV
periode:

Leerbedrijf:
Bedrijfsnaam:

__________________________________________ Aequor nr: ________

Naam praktijkopleider: ____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Postcode, Plaats:

____________________________________________________________
Aantal gelopen uren:

uur

Beëindiging:
Reden:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Verklaren dat de bestaande praktijkovereenkomst (POK) beëindigd wordt per:
Datum:

____________________________________________________________

Handtekeningen:
_______________________
Praktijkopleider

______________________
Leerling

_______________________
Ouder/voogd (als leerling minderjarig is)

_______________________
BPV-coördinator
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Verantwoording:
Een praktijkovereenkomst (POK) kan worden verbroken met instemming van alle partijen. Derhalve dient dit
middels ondertekening te worden bekrachtigd.

1.1.2.

Reflectie- en beoordelingsformulier

De locaties gebruiken hiervoor een eigen formulier. Indien er op de locatie geen formulier voorhanden
is, kan een centraal ontwikkelde begeleidingsmap worden gebruikt. Deze is te vinden op de website van
Aeres MBO, onder BPV.
1.1.3.

Formulier leerdoelen bij de POK

Leerdoelen worden verwerkt in een formulier van de locatie of een BPV-begeleidingsmap zoals die door
de opleiding wordt gebruikt. Indien er geen formulier voor handen is, wordt het volgende centraal
ontwikkelde formulier gebruikt. Dit formulier is te vinden op de website van Aeres MBO, onder BPV.

- Voorbeeld formulier Leerdoelen
Stageperiode data:

Naam deelnemer:
Klas:
Telefoonnummer:
E-mail:
Naam bedrijf:
BPV – begeleider:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Begeleidend docent
Telefoonnummer:
E-mail:

- Doelen stellen en leervragen formuleren
Voor je op zoek gaat naar een leerbedrijf, moet je gaan beslissen binnen wat voor soort organisatie jij je
bpv wilt gaan lopen. Dit is afhankelijk van wat je tijdens deze periode wilt leren. Daarom formuleer je als
eerste wat je wilt leren.
Leerdoelen zijn altijd gekoppeld aan een werkproces die hoort bij je opleiding. Een overzicht van de
werkprocessen die bij je opleiding horen is te vinden in de examenstandaard van je eerst volgende
proeve van bekwaamheid.
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Beantwoord de volgende vraag:
Wat wil ik leren tijdens deze BPV periode? Formuleer hieronder je leerdoelen.
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