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BPV Protocol sector Bakkerij: Vormt een instrument om een kwalitatief goede BPV te realiseren en vormt de basis voor bindende afspraken tussen 
bedrijfstakgroepen en branches hierover met als doel het creëren van wederzijds vertrouwen tussen leerbedrijven, onderwijsinstellingen, studenten en kenniscentra. Alle partijen 
onderschrijven het BPV-protocol en het invulling geven aan de opgenomen thema’s maakt de borging van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming door betrokken partijen mogelijk. 
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  Zorgt dat informatie over de BPV en het BPV-beleid 
voor alle betrokkenen toegankelijk is 

 Zorgt voor inrichting van een meldpunt waar het 
leerbedrijf of de student in geval van een klacht over de 
BPV terecht kan 

 Gebruikt het BPV boek van de SLEBB 

 Spant zicht samen met alle in het convenant benoemde 
partijen in om een communicatieplan op te stellen om 
de behaalde resultaten in de uitvoering van het protocol 
te delen(onderwijsinstellingen, Kenwerk, NBOV) 

 Zorgt voor een, voor een leerbedrijf eenduidige 
klachtenregeling voor BPV gerelateerde zaken en maakt 
deze bekend aan haar leerbedrijven 

 Registreert de klachten en communiceert de aard van 
de klachten met en in de ROBO 

 Is door het Kenniscentrum erkend als 
leerbedrijf en er zijn voldoende 
leermogelijkheden voor de student in 
het leerbedrijf 

 Zorgt voor een gekwalificeerde 
praktijkopleider die vanuit het 
leerbedrijf de contacten onderhoudt met 
de onderwijsinstelling 

 Zorgt voor voldoende erkende 
leerbedrijven 

 Maakt in het openbaar register en op 
www.stagemarkt.nl de 
beschikbaarheid van BPV-plaatsen 
en via een bedrijfsprofiel de BPV-
mogelijkheid van een leerbedrijf 
zichtbaar 

 Ondersteunt het leerbedrijf en de 
praktijkopleider om voldoende en 
deskundige begeleiding te verzorgen 

 Het kenniscentrum richt een 
meldpunt in voor klachten over 
leerbedrijven 
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 Zoekt informatie over het bedrijf 

 Oriënteert zich op branches, beroepen, 
bedrijven en leermogelijkheden 

 Is gemotiveerd 

 Presenteert zich goed aan het bedrijf 

 Bereidt de student praktijkgericht voor op de BPV-plaats 

 Ondersteunt de student bij het zoeken naar een BPV-
plaats 

 Zorgt voor een goede match tussen student en 
leerbedrijf 

 Besteedt in de voorbereiding op de  BVP aandacht aan 
bedrijforiëntatie, presentatie en sollicitatievaardigheden 

 Zorgt voor heldere voorlichting voor de start van de 
BPV-periode over verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van bedrijf en school 

 Maakt concrete afspraken met het bedrijf over vorm en 
inhoud van de BPV, manier en frequentie van de 
begeleiding, persoonlijk leerprogramma en 
toetsingsmethoden 

 Heeft in de opleiding omschreven hoe de deelnemer op 
de BPV wordt voorbereid 

 Heeft samen met het leerbedrijf en deelnemer gezorgd 
voor doelmatige communicatie 

 Is een door het kenniscentrum erkend 
leerbedrijf 

 Kijkt of de verwachtingen van de 
student en het bedrijf op elkaar 
aansluiten 

 Maakt concrete afspraken met de 
onderwijsinstelling en de student over 
vorm, de planning van de inhoud, 
begeleiding, beoordeling van de BPV-
periode en verplicht zich om deze met 
de deelnemer op de onderwijsinstelling 
of op een door de onderwijsinstelling 
gefaciliteerde locatie vast te leggen  

 Deze afspraken worden vastgelegd door 
de onderwijsinstelling 

 Zorgt voor voldoende erkende 
leerbedrijven en werft nieuwe 
bedrijven op basis van behoefte 

 Zorgt voor erkenning binnen twee 
weken 

 Maakt het aanbod aan leerbedrijven 
met BPV plaatsen bekend in het 
openbaar register en op 
www.stagemarkt.nl 

 Ondersteunt het bedrijf zich te 
profileren in www.stagemarkt.nl 

 Ondersteunt de onderwijsinstelling in 
het gebruik van www.stagemarkt.nl 
en bij de matching van student en 
leerbedrijf 
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 Is goed voorbereid en gemotiveerd om 
aan de BPV te beginnen 

 Houdt zich aan de afspraken die zijn 
gemaakt 

 Volgt instructies van de praktijkopleider 
op 

 Koppelt terug aan de BPV-begeleider 
van de onderwijsinstelling 

 Zorgt ervoor dat student en praktijkopleider weten wie 
het aanspraakpunt in de onderwijsinstelling is en 
wanneer deze bereikbaar is. 

 Zorgt voor voldoende begeleiding conform de afspraken 
in de praktijkovereenkomst 

 Bewaakt de voortgang en de aansluiting van de 
leerdoelen van de student op de leermogelijkheden in 
het bedrijf 

 Zorgt voor een competente en toegewijde BPV-
begeleider 

 Organiseert gedurende de BPV-periode minimaal één 
keer persoonlijk contact tussen school, deelnemer en 
bedrijf, op het bedrijf 

 Heeft naast dit persoonlijk contact minimaal nog één 
keer contact om de voortgang van de opleiding te 
borgen. 

 Zorgt voor de dagelijkse begeleiding en 
opleiding van de student op de 
werkvloer 

 Zorgt voor een gekwalificeerde, 
gemotiveerde en toegankelijke 
praktijkopleider 

 Voert met de student en de BPV-
begeleider begeleidings- en 
voortgangsgesprekken  

 Voorziet de praktijkopleider van 
adviezen en hulpmiddelen om zijn 
taak goed uit te kunnen voeren 

 Stimuleert de gelijkwaardige 
samenwerkingsrelatie tussen 
onderwijsinstelling en bedrijf 

 Voorziet – als nodig – in overleg met 
de onderwijsinstelling in een 
vervangende BPV-plaats voor de 
student 
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 Zorgt dat alle onderdelen van het BPV-
programma zijn afgerond en ingeleverd 

 

 De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat de toetsing 
volgens de inspectiestandaarden wordt georganiseerd  

 Heeft contact met het bedrijf over de beoordeling van 
de BPV en de evaluatie van de BPV-periode. De 
onderwijsinstelling neemt hiertoe het initiatief 

 Neemt het oordeel van het bedrijf over de BPV van de 
student mee als onderdeel van de beoordeling 

 Koppelt de beoordeling aan het bedrijf terug 

 Beoordeelt de student aan het einde van 
de BPV-periode op basis van gemaakte 
afspraken in de praktijkovereenkomst 

 Heeft contact met de onderwijsinstelling 
over de BPV-beoordeling van de student 

 Voorziet de praktijkopleider en het 
bedrijf van adviezen en 
hulpmiddelen om goed te kunnen 
beoordelen 

Evalu
atie  

 Onderwijsinstelling en bedrijf evalueren de BPV-periode met de student 
 Onderwijsinstelling en bedrijf evalueren hun samenwerking rond de BPV en kijken waar verbetering mogelijk is 
 Het kenniscentrum beantwoordt de vraag aan de hand van deze evaluaties of het bedrijf met deze praktijkopleider een ‘duurzaam’ leerbedrijf is 
 Het kenniscentrum ondersteunt het bedrijf desgewenst bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan  
 Het kenniscentrum beëindigt indien nodig de erkenning 

 


