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Extra paragraaf bij inhoud: Inhoud, beoordeling en kwaliteit 
 
BPV-verbeterplan 2016-2018 
 
Het Ministerie van OCW heeft in het voorjaar aan alle mbo-scholen in Nederland de 
opdracht gegeven een verbeterplan in te dienen voor de Beroepspraktijkvorming (BPV).  
Het Ministerie heeft hiermee een verbetering van de kwaliteit van het mbo voor ogen.  
Het doel is dat onze bedrijven nog beter opgeleide stagiairs krijgt en in de toekomst beter 
opgeleide werknemers. 
 
Op 31 augustus 2016 heeft het Cibap haar verbeterplan ingediend. We zijn bij het opstellen 
van het plan uitgegaan van de huidige situatie, waarbij we de meningen van onze studenten, 
onze leerbedrijven en onze eigen stagebegeleiders mee hebben laten tellen. 
De analyse hiervan heeft geleid tot een aantal doelstellingen. De resultaten moet het Cibap 
in augustus 2018 kunnen aantonen.  
 
Een aantal maatregelen die het Cibap neemt heeft gevolgen voor u als praktijkbegeleider en 
voor uw bedrijf. Hieronder leest u om welke maatregelen het gaat. Ook leest u hier welke 
doelen het Cibap zichzelf stelt.  
 
Onze stagebegeleider bespreekt graag tijdens een bedrijfsbezoek met u in een persoonlijk 
gesprek de maatregelen en doelstellingen rondom het verbeterplan. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u betrokken worden bij de expertgroepen die ons adviseren, 
neemt u dan contact op of geef het door aan de BPV-begeleider die u bezoekt. Wij stellen 
dit zeer op prijs. 
 
Minze Leistra 
Coördinator Bureau Bedrijfscontacten | Stagecoördinator 
bpvbureau@cibap.nl 
06 21 19 23 91 
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Maatregelen en doelstellingen verbeterplan Beroepspraktijkvorming 
 
Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf en voor u als praktijkbegeleider   

• De BPV-begeleider informeert u als leerbedrijf over de opbouw in studiefases, het 
groeimodel in Cibap Kerncompetenties (1) en de rol van leerdoelen. Met u worden 
aansluitend de leermogelijkheden en studiefase-geschiktheid van uw bedrijf 
besproken. Overigens zal voor veel bedrijven gelden dat stagiairs uit meerdere fases 
prima inzetbaar kunnen zijn. 

• Studenten die voor het eerst op BPV gaan krijgen keuze uit een vaste pool van 
leerbedrijven die door Cibap zijn aangemerkt als geschikt voor deze fase van de 
opleiding. We willen deze pool in samenspraak met onze leerbedrijven 
samenstellen. Voor bedrijven in deze pool betekent ook het dat we er naar streven 
hun stageplaatsen maximaal te bezetten. 

• We laten studenten recensies schrijven over bedrijven waar zij stage hebben 
gelopen. Deze recensies betrekken we bij de matching, zodat nieuwe studenten 
weten dat bij dit bedrijf aan de geformuleerde leerdoelen gewerkt kan worden. De 
stagiair zal van tevoren de inhoud van deze recensie met u bespreken. 

• We streven naar vaste BPV-begeleiders voor onze leerbedrijven. 
• We gaan een pakket maatregelen ontwikkelen, zoals het digitaal rijbewijs, het 

veiligheidsrijbewijs, en de Cibap Ontwerpfabriek(2) om te komen tot een verbetering 
van materialen en gereedschapskennis/ Het doel hiervan is studenten beter 
voorbereid aan hun stage te laten beginnen. 

• Cibap wil een doorlopende terugkoppeling van BPV-ervaringen naar leerlijnen en 
lesinhoud. We willen voor onze bedrijven inzichtelijk maken hoe het lesprogramma 
bijgesteld is naar aanleiding van de opmerkingen van stagebedrijven en deze 
verbetering meetbaar maken.  

• Leerbedrijven, stagiairs en onze BPV-begeleiders krijgen de beschikking over een 
online tool voor urenregistratie en de tussentijdse – en eindbeoordeling. Dit laatste 
levert een extra (telefonisch) contactmoment op. Het is tevens een stuurinstrument 
om de voortgang van het behalen van de leerdoelen te monitoren. Streefdatum 
invoering is februari 2017.  

  
 

Doelen die het Cibap zichzelf stelt 
• Wij willen een zorgvuldige match tussen de studiefase waarin een student zit en de 

Cibap Kerncompetenties die passen bij die studiefase. De leerdoelen van de student 
worden hiervan afgeleid en afgestemd op mogelijkheden die bedrijven bieden. 

• De hulp die de student van het Cibap krijgt tijdens de matchingsprocedure wordt  
verbeterd. Met name de hulp die wordt geboden aan studenten die voor eerst op  
BPV gaan vraagt om verbetering.  

• We gaan de aansluiting tussen het lesprogramma en de inhoud van de 
verschillende stageperiodes verbeteren.  

• We gaan het niveau van kennis en vaardigheden bij aanvang van de BPV verhogen. 
• In een vroeger stadium moet bij de student bekend zijn wie deze tijdens de stage 

gaat begeleiden.  
• Studenten krijgen een hoger aantal contactmomenten tijdens hun BPV. 

 
(1) Klik op de link voor het groeimodel  
(2) Voor meer informatie over de Cibap Ontwerpfabriek verwijzen we naar onze website www.cibap.nl/samenwerken/ontwerpfabriek. 


