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Geachte heer, mevrouw, 
 

Aeres MBO Velp biedt vakopleidingen aan in de richting Bloemsierkunst, Groene Ruimte, zowel in de BOL-

variant als in de BBL-variant en Styling & Design alleen in de BOL-variant (zie bijlage).  

  

Onze (potentiële) studenten zijn op zoek, voor minimaal één schooljaar, naar een goede stageplaats (BOL) of 

een arbeidscontract (BBL) bij een erkend leerbedrijf voor de beroepspraktijkvorming (BPV).  

• In de BOL-opleiding wordt de beroepspraktijkvorming gevuld met een stage van 1 of 2 dagen per 

week op een erkend leerbedrijf op het niveau van de opleiding die de student volgt.  

• Studenten in een BBL-opleiding hebben een arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf op het niveau 

van de opleiding die de student volgt en daarnaast volgt de student 1 dag in de week onderwijs op 

school.  

Indien u leerbedrijf wilt zijn, geef ik u hierbij een beknopt beeld van hetgeen dit voor het schooljaar 2021-

2022 inhoudt. Mocht u uw erkenning nog niet hebben geregeld dan kan dit via deze link. 

 

Planning van de Beroepspraktijkvorming (BPV)  

Naast de wekelijkse stage zijn er BPV-weken. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de BPV-weken als volgt 

vastgesteld:  

• Voor alle klassen (behalve examenklassen) in 2021 de weken 42 en 51  

• Voor alle klassen (behalve examenklassen) in 2022 de weken 15, 27 en 28.  

• Voor de  examenklassen in 2021 weken 42, 51  

• Voor de examenklassen in 2022 week 15, 24, 25 en 26. Gedurende deze weken lopen de studenten 

een hele week BPV en zijn er geen lessen op school. 

 

I.v.m. trainingen, excursies of examens (toetsen) kan het zijn dat een student op een BPV-dag wel op school 

wordt verwacht. In overleg tussen bedrijf en student kan besloten worden of deze dag wordt ingehaald. 

 

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden
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• De toets weken voor alle klassen (behalve examenklassen) zijn gepland in 2021 in week 45 en in 

2022 in weken 5, 14 en 26. 

• De toets weken voor de examenklassen zijn gepland in 2021 in week 45 en in 2022 in weken 5, 14 en 

23 

• Herkansingen zijn voor alle klassen in weken 48 voor 2021 en weken 8, 20 en 28 voor 2021 

• Herkansingen voor examenklassen in weken 48 voor 2021 en weken  8, 20 en 25 voor 2022 

 

Voor de trainingen, excursies en examens krijgen de studenten nadere specificatie . 

Bij deze brief vindt u een overzicht van de stage- en lesdagen.  

 

Begeleiding vanuit de school 

Enkele keren per jaar heeft een BPV-docent van school contact met uw bedrijf om de voortgang van de 

student te bespreken. In het eerste gesprek wordt u een BPV-map uitgereikt met aanvullende informatie 

over school en de opdrachten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een mail met de 

contactgegevens. 

 

Fiscus 

Kostenposten voor studenten zijn in sommige gevallen fiscaal op te voeren als bedrijfskosten. Voor 

bijvoorbeeld studenten niveau 2 kunt u ‘recht afdrachtvermindering onderwijs’ aanvragen. Meer informatie 

hierover kunt u vinden op de site van de belastingdienst.  

De regeling waar bedrijven gebruik van kunnen maken is “subsidieregeling praktijkleren” (bron: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren).  

 

Voor de studenten bloemsierkunst verwachten wij dat u de student tegemoet komt door het beschikbaar 

stellen van materialen. Voor de praktijklessen gedurende de 28 schoolweken hebben de studenten namelijk 

bloemen e.d. nodig om mee te werken. Zie hiervoor de CAO van de VBW. 

 

 

  
 
Met vriendelijke groet, 

 Marieke Kersten, 
Teamleider Aeres MBO Velp 
 

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
https://vbw.nu/application/files/6515/9343/2335/WEB-VBW-CAO-Boekje-2020-2022.pdf

