
Bijlage 1: Stand van zaken BPV Monitor – juli 2016  (opgesteld door SBB) 
 
Achtergrond BPV Monitor 
Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van en de 
tevredenheid met de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door aan het eind van de stage of 
leerbaan vragen te stellen aan de praktijkopleider van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider 
vanuit de school. De doorlopende bevraging van leerbedrijven en studenten via onderzoeksbureau Panteia 
en SBB is gestart in januari 2016. Parallel daaraan lopen twee pilots met een aantal scholen voor de 
bevraging van bpv-begeleiders van scholen en de studenten. De antwoorden leveren informatie op die 
leerbedrijven, scholen en SBB kunnen gebruiken om ieder vanuit hun eigen rol de kwaliteit van de bpv 
verder te verbeteren.  
 
Voorlopige respons 
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB verband hebben gezamenlijk een vragenlijst vastgesteld voor de 
BPV Monitor. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: het maken van afspraken, de begeleiding, 
de uitvoering en de beoordeling. Van januari tot en met 31 juli 2016 zijn ruim 164.383 praktijkopleiders van 
leerbedrijven en 22.114 studenten uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 31.859 praktijkopleiders en 
10.163 studenten hebben de bpv-periode beoordeeld. De voorlopige responspercentages zijn 19,4 % voor 
de praktijkopleiders en 45,9% voor de studenten. De bevraging van praktijkopleiders en studenten is 
doorlopend en momenteel vinden de evaluaties plaats van de stages en leerbanen en de bevraging wordt 
voortgezet in het schooljaar 2016-2017. 
 
Beeld eerste uitkomsten BPV Monitor 
Op basis van de eerste maanden is al wel een landelijk representatief beeld te vormen van de tevredenheid 
met de stage of leerbaan. Aan het einde van de vragenlijst mogen praktijkopleiders en studenten een 
rapportcijfer uitdelen aan de totale bpv-periode. De praktijkopleiders van de leerbedrijven geven de bpv 
periode een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Studenten beoordelen de eigen stage of leerbaan gemiddeld 
zelfs met een 8. 
 
Eerste uitkomsten gedeeld met scholen voor verbeterplannen bpv 
Op verzoek van het ministerie van OCW, de MBO Raad en VNO-NCW/MKB Nederland levert SBB in juni 
tussentijds de eerste uitkomsten van de BPV Monitor aan scholen. De informatie kan door scholen gebruikt 
worden bij het opstellen van de verbeterplannen bpv, die uiterlijk 31 augustus 2016 bij OCW zijn ingediend. 
Het ministerie van OCW ontvangt ook de tussentijdse uitkomsten van de BPV Monitor voor de gesprekken 
met de scholen over de verbeterplannen bpv. Vanaf september worden ook de uitkomsten van de 
evaluaties  van de stages en leerbanen die eindigden aan het einde van het schooljaar 2015-2016 
beschikbaar gesteld aan de scholen. 
 
Landelijke rapportage BPV Monitor in najaar 2016 
De rapportage van de BPV Monitor met de uitkomsten volgt in het najaar van 2016.  
 
 
 


