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1. Voorwoord 

 

 

Deze BPV-gids (BPV=Beroepspraktijkvorming) is bedoeld voor alle partijen die bij mbo-

opleidingen Zorg en Welzijn  betrokken zijn. De geboden informatie dient als ondersteuning. 

Naast deze BPV-gids heeft iedere opleiding nog specifieke aanvullingen op de BPV, zoals 

bijvoorbeeld BPV-opdrachten voor de deelnemers, feedbacklijsten, werkwijze, adressen en 

contactgegevens opgenomen. 

 
In deze gids gebruiken we consequent de term beroepspraktijkvorming (BPV), omdat deze 

term zowel van toepassing is op stages van mbo-studenten in de Beroeps Opleidende 

Leerweg (bol), als voor leerbanen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl). 

 

 

De BPV-periode vraagt een goede voorbereiding van zowel de student, de 

studieloopbaanbegeleider en de praktijkopleider van het leerbedrijf. 

Rondom de BPV zijn er uitgangspunten, voorwaarden en afspraken gemaakt die belangrijk zijn 

om vooraf te melden zodat de start van BPV zo optimaal mogelijk verloopt. 

Lees deze gids daarom aandachtig door. 

 

 

Als je na het lezen van deze BPV-gids meer informatie wilt, kun je terecht bij een van de BPV-

coördinatoren: 

Jolanda van den Bersselaar (bejl@summacollege.nl) 

Boukje Nouwen (boukje.nouwen@summacollege.nl) 

Wilma Verzeijl (wilma.verzeijl@summacollege.nl) 
  



 

 

 

2. Wat vind ik waar? 

Informatie over de opleiding Algemene informatie Website Stagepleinzorg 

Website Summa College 

 

Onderwijs en examenreglement 

(OER) 

Website Summa College 

Algemene informatie over BPV 

 

BPV-gids Zorg en Welzijn Website Stagepleinzorg 

Student 

Website Summa College  

 

 

Melden klachten en problemen 

 

 

Summa College  Website Summa College 

Info BPV-dagen per opleiding BPV-rooster en jaarplanning Website Stagepleinzorg 

 

Contactgegevens per opleiding Stagematching en BPV 

contactpersoon per opleiding 

Website Stagepleinzorg   

Opleidingsspecifieke informatie  

BPV-beoordelingsformulieren 

BPV-boeken/handleidingen per 

opleiding 

Website Stagepleinzorg 

Student 

 

Examineren Handleidingen examineren per 

opleiding 

Website Stagepleinzorg 

Student 

 

 
3. Doel van de BPV 

Een goede leerplaats biedt werkzaamheden die horen bij de werkprocessen van het beroep 
waarvoor de student wordt opgeleid. De leerplaats is relevant en biedt aan de student een 
veilige omgeving om te leren en om uitgedaagd te worden om zich te ontwikkelen. Daarvoor 
biedt de praktijkopleider voldoende en deskundige begeleiding en passende coaching. 

 
 
Binden aan de zorg  
De BPV is vaak de eerste werkervaring in de branche en een kennismaking met het toekomstige 
beroep. De BPV legt het fundament voor de loopbaan van de student binnen de zorgsector en 
voor (langdurige) instroom van de gekwalificeerde zorgprofessional richting het werkveld. In het 
licht van de (oplopende) tekorten in de zorg is het zowel in het belang van de student als de 
zorgsector als geheel dat de student zijn opleiding afrondt en zich vervolgens wil binden aan de 
zorg. Het behouden en uitbreiden van iedere geschikte en veilige leerplaats is essentieel.  
  

http://www.stagepleinzorg.nl/
http://www.summacollege.nl/
https://www.summacollege.nl/student/onderwijs--en-examenregelingen
http://www.stagepleinzorg.nl/
http://www.summacollege.nl/
https://www.summacollege.nl/klachtenregelingen?fw=klachten%20melden
http://www.stagepleinzorg.nl/
http://www.stagepleinzorg.nl/
http://www.stagepleinzorg.nl/


 

 

4. Verschillende vormen van BPV 

 
Afdeling of woon-begeleidingsgroep 

De meeste studenten worden geplaats in een team bij een zorg- of welzijnsorganisatie. Binnen 
dit team wordt de student begeleid door een of meerdere gediplomeerde collega’s. 

Leerafdeling of Zorg innovatie centrum (ZIC) 

Een leerafdeling  of een zorg innovatie centrum is een afdeling in een zorg- of welzijnsinstelling 
waar de zorg voor patiënten, cliënten of bewoners in handen is van studenten, maar onder 
toezicht staat van de gediplomeerden. Het leren met en van elkaar is speciaal georganiseerd. Zo 
krijgt iedereen de kans om te groeien en zich te ontwikkelen. Bij een zorg innovatie centrum is 
er ook ruimte voor nieuwe innovaties en projecten waar de studenten bij betrokken worden. 

Leerschool 

Ook zijn er vanuit het Summa College samenwerkingen met praktijkorganisaties waar een 
leerschool op locatie is gevestigd. Het opleiden binnen die instellingen beperkt zich niet tot de 
stageperioden, maar studenten zijn het gehele studiejaar in de instelling waar zij het 
leren/werken in de dagelijkse praktijk combineren met het werken aan (praktijk)opdrachten 
(bij voorkeur ontleend aan vraagstukken binnen de instelling en vanuit een multidisciplinaire 
benadering) en het leren van de benodigde kennis en vaardigheden. 

Incidentele samenwerking 

Rondom projecten en opdrachten wordt samengewerkt op locatie. Dit kan in  een (tijdelijk) 
vrijstaande ruimte  plaatsvinden. Denk aan verwendagen voor mantelzorgers, projecten in het 
kader van goede doelen etcetera. 

Ook rondleidingen, excursies of kijkdagen voor eerste jaars studenten die voor het eerst 
kennismaken met de beroepspraktijk zijn waardevolle activiteiten. 

 
Buitenland stage 

Soms kunnen studenten ook kiezen voor een stage in het buitenland. Het onderwijsteam kan de 

student hierover informeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Begeleiding en leerklimaat 

 

Een leerbedrijf biedt de student een werkplek binnen de dagelijkse uitvoering van 

werkzaamheden die past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. Het leerbedrijf is 

in staat om de student de opdrachten te laten uitvoeren die nodig zijn om aan de eisen te 

voldoen van het beroep. 

 

Tijdens de BPV periode van de student wordt er een veilige leeromgeving geboden: 
Het leerbedrijf moet zowel een fysiek als sociaal veilige leeromgeving bieden. 
Het leerbedrijf en de school zijn beiden verantwoordelijk voor het bieden van ruimte aan 
de student om bespreekbaar te maken wat niet lekker loopt. Het vraagt van de student om 
aan te (kunnen) geven wat er nodig is om zich (meer) veilig te voelen. De student kan dit 
in eerste instantie bespreken met zijn/haar studieloopbaanbegeleider. Ook kan de student 
contact opnemen met vertrouwenspersonen binnen het leerbedrijf of de school. 
 

Het leerproces biedt uitdaging tijdens het leren, maar voorkomt dat er een situatie 

ontstaat waarin de student overvraagd wordt en in een situatie terecht komt waarin een te 

grote zelfstandigheid en/of verantwoordelijkheid gevraagd wordt, die niet past bij de het 

stadium van ontwikkeling van de student. De student moet te allen tijde een beroep 

kunnen doen op begeleiding of ondersteuning bij het aanleren en uitvoeren van 

vakvaardigheden. Tevens wordt tijdens de BPV voorkomen dat de student ondervraagd 

wordt en slechts reeds bekwame handelingen blijft uitvoeren onder het eindniveau van de 

gevolgde opleiding. 
 

 

De Praktijkopleider is de persoon die tijdens de BPV verantwoordelijk is voor voldoende en 
deskundige begeleiding van de student. Dit betekent niet dat de Praktijkopleider alle 
vakinhoudelijke begeleiding zelf moet verzorgen.  
In voorkomende gevallen wordt, onder regie van de Praktijkopleider, een deel van de 
vakinhoudelijke begeleiding in het leerbedrijf uitgevoerd door een zogenaamde 
werkbegeleider, die over de juiste vakdeskundigheid beschikt. In een dergelijke situatie 
blijft de Praktijkopleider eindverantwoordelijk voor de vakinhoudelijke én persoonlijke 
begeleiding van de individuele student en daarmee voor een veilige BPV.  
 

 

 

6. Voorbereiding op de BPV 

 

De school zorgt voor een voorbereiding op de BPV door: 

- Het beschikbaar stellen van de verschillende BPV documenten voor student en 

Praktijkopleider 

- De student zich samen met zijn/haar docent voor te laten bereiden op de BPV 

 

De student heeft bij voorkeur voor aanvang van de BPV kennisgemaakt op de locatie van de BPV, 

hierbij zijn de volgende punten belangrijk: 

- Naast de inhoudelijke voorbereiding van de student wat hij/zij kan leren tijdens de BPV 

bij dit leerbedrijf is er aandacht voor het voorkomen van problemen gedurende de BPV, 

waardoor de student o.a. weet waarom en hoe hij een probleem vroegtijdig kan 



 

 

melden. Alle betrokken partijen kennen bij de start van de BPV ieders 

verantwoordelijkheid en weten hoe zij elkaar daarop kunnen aanspreken.  

 

- Het leerbedrijf en/of de school bespreken de aard en de mate van de gewenste 

begeleiding/coaching tijdens de BPV. 

 

- Het leerbedrijf zorgt voor een goede eerste opvang van de student door de 

Praktijkopleider zodat de student zich welkom voelt. Alle collega’s van het team 

waar de student is geplaatst zijn op de hoogte van de komst van de student 

 

7. BPVO (BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst) 

Voor iedere BPV periode wordt er een BPVO afgesloten tussen het leerbedrijf en de student. Het 

aantal uren op de BPVO (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) zijn bepalend voor het totaal 

aantal uren dat een student ingezet kan worden voor de BPV. 

 

De beroepspraktijkvorming wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door 

de in Wet educatie en beroepsonderwijs artikel 7.2.9 genoemde partijen. De overeenkomst 

regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat met inachtneming van het 

dienaangaande bij of krachtens deze wet bepaalde, ten minste bepalingen over: 

a. de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming, alsmede het aantal te 

volgen praktijkuren per kalenderjaar, 

b. de begeleiding van de deelnemer, 

c. dat deel van de kwalificatie dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te 

behalen, en de beoordeling daarvan, en 

d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 

 

8. Werktijden/BPV-uren 

Regels voor werktijden verschillen per leeftijd. Voor werktijden kijk je op de website van 

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)  

Afspraken over arbeidstijden die gelden voor de instelling zijn vastgelegd in de CAO die voor 

deze instelling van toepassing is. Deze zijn in veel gevallen via brancheorganisaties terug te 

vinden op internet. Verschillende Brancheorganisaties zijn: Actiz: ouderenzorg, de Nederlandse 

GGZ: geestelijke gezondheidszorg, VGN: gehandicaptenzorg, NVZ: ziekenhuizen. 

 

Inzet BOL-stagiaire 

Het belangrijkste van de BPV is leren. Tijdens de stage werkt de student aan de werkprocessen 

van de opleiding. Het is belangrijk dat de student hier de gelegenheid voor krijgt en daarom 

werkt de student boventallig. Dit wil zeggen dat de student extra is op de afdeling. Tijdens het 

werk kan de student dus altijd direct om hulp vragen aan een gediplomeerd collega.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2014-01-06/1#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.2.9


 

 

In principe is de BOL-student dus boventallig binnen de praktijkorganisatie. Maar: als het de 

student ten goede komt om niet-boventallig ingezet te worden omdat dit het leerproces positief 

beïnvloedt dan kan dat. Er is dan wel overleg geweest tussen de studieloopbaanbegeleider, 

werkbegeleider en student. 

Wanneer de bol student ziek is tijdens de BPV dient ten alle tijden in overleg met SLB en de 

student besproken te worden of de ziektedagen van de student ingehaald dienen te worden. 

Studenten hoeven niet per definitie alle ziekte dagen in te halen. Het leerproces van de student 

staat altijd centraal. Dat betekent dat het inhalen van de dagen tijdens vakantieperiodes ook 

altijd in overleg met student en SLB wordt besproken. 

 

9. Verzekeringen 

Het leerbedrijf zorgt voor de verzekering(en)! 

De Wetgever heeft bepaald dat de praktijk biedende organisatie verantwoordelijk is voor het 

doen of laten van zijn ondergeschikten, dat zijn zowel werknemers als stagiaires. 

Voor Summa College betekent dat dus dat een werkgever (het leerbedrijf)  zowel voor de BOL-

student als voor de BBL-student verantwoordelijk is. 

Daarnaast zorg de student zelf voor: 

• een ziektekostenverzekering; 

• een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren; 

• een Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (alleen als je een bromfiets, scooter 

of auto bestuurt). 

 

 

10. Beëindiging / afbreken BPV  

Indien er wordt overwogen om de BPV te beëindigen vindt er altijd een gesprek plaats tussen 

school, student en BPV. Het besluit om de BPV definitief te beëindigen wordt in gezamenlijk 

overleg genomen. 

 

 

11. Examinering binnen een leerbedrijf 

Binnen Summa College zijn een aantal scholen die examens afnemen in een (leer) bedrijf. 

Deze examens en de beoordelingen staan los van beoordeling van de BPV. 

Deze examens vallen onder de examenregeling van Summa College. Meer informatie hierover 

kun je vinden bij de website van het Summa College onder onderwijs en examenregelingen. 

Praktijkexaminatoren kunnen een workshop volgen. Inschrijven kan via deze link. 

https://www.summacollege.nl/student/onderwijs--en-examenregelingen
https://forms.office.com/r/0VH90K48Xq

