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Wat staat er over de BPV in de wet? 
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Beroepspraktijkvorming 
 
 Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag 
 Lid 1. Het bevoegd gezag kan het persoonsgebonden nummer van een 

deelnemer gebruiken in het verkeer met de deelnemer op wie het nummer 
betrekking heeft, of, als de deelnemer minderjarig is, met de ouders, 
voogden of verzorgers van deze deelnemer. 

 Lid 2. het bevoegd gezag verstrekt het persoonsgebonden nummer van 
iedere deelnemer aan Onze Minister, tezamen met o.a. de volgende 
gegevens van de deelnemer: geslacht, datum inschrijving, of van de 
wijziging of beeindiging daarvan, de code van het opleidingsdomein, 
kwalificatiedossier, het niveau van de beroepsopleiding en de omvang van de 
beroepsprakijkvorming, de datum van begin en einde daarvan, de 
afsluitdatum van de bpv en het betrokken bedrijf of betrokken organisatie 
die de bpv verzorgt 
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Vervolg artikelen bpv in de web. 
 
Artikel 7.2.8 de beroepspraktijkvorming 
Van elke beroepsopleiding maakt onderricht in de praktijk van 
het beroep deel uit. De beroepspraktijkvorming kan voor een 
deel plaatsvinden in de periode waarin de deelnemer is 
ingeschreven voor een opleidingsdomein of een 
kwalificatiedossier. 
De beroepspraktijkvorming wordt geregeld via een een 
overeenkomst gesloten door de in artikel 7.2.9 gesloten 
partijen. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen 
van partijen. 
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Vervolg wettelijke grondslagen 
En bevat de volgende bepalingen: 
 
De aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming 
en het aantal praktijkuren. 
De begeleiding van de deelnemer 
Dat deel van de de kwalificatie dat de deelnemer tijdens de beroeps 
Praktijkvorming dient te behalen en de beoordeling ervan 
 
En de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst 
voortijdig kan worden ontbonden 
Het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming 
verzorgt, draagt zorg voor de deelnemers. Het bevoegd gezag 
beoordeelt of de deelnemer het deel van de kwalificatie heeft 
behaald 
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Voorbeeld (2) registratie in bron 
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Voorbeeld (3) registratie in bron 
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  Voorbeeld (4) registratie in bron 
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  voorbeeld (5) registratie in bron 
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Wat controleert DUO niet en waarom niet? 

 Aan de hand van voorbeelden hiervoor is te zien dat DUO de 
betrekkingsomvang van de BPV niet controleert. Er wordt alleen de 
begindatum, geplande einddatum en de werkelijke einddatum van de BPV 
geregisteerd. 
 
 DUO controleert niet of deze aan de betrekkingsomvang voldoet, dit is 

voorbehouden aan de instelling en inspectie.  
 
 DUO kan wel registreren of het leerbedrijf die de beroepspraktijkvorming 

verzorgt, geaccrediteerd is, zie volgend staatje. 
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Een aantal signalen BPV uit Bron 
Signaal BRON 

Signaal 
BRON Omschrijving 

Niet 
Geldig Geldig 

Geldig 
en 

erkend 

1 2 3 

931 
Er is in het register erkende leerbedrijven geen leerbedrijf 
bekend op het aangegeven adres  X     

932 
Er is een leerbedrijf op dit adres, maar de naam komt 
onvoldoende overeen met de geregistreerde naam  X     

933 
De opgegeven code leerbedrijf komt niet voor in het register 
erkende leerbedrijven  X     

934 
Leerbedrijf is gevonden maar is niet geaccrediteerd voor 
betreffende crebo    X   

935 
Leerbedrijf is gevonden, maar is op de peildatum niet meer 
geaccrediteerd voor de betreffende crebo    X   

936 De identificatie/verificatie van code leerbedrijf is om 
technische redenen mislukt. X     

937 
De BPV is i.h.k.v. crebo <&1> achterhaald bij SBB en 
geaccrediteerd      X 

938 
Leerbedrijf is gevonden maar de ingangsdatum erkenning ligt 
na de begindatum van de BPV    X   
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Waarvoor is registratie BPV nodig? 

BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding. 
Zonder BPV geen recht tot uitreiking diploma 
Voor bekostiging telt het aantal deelnemers, het aantal diploma’s 
en of zij een BPV hebben 
 
Welke partijen hebben belang bij registratie BPV? 
 Instellingen 
Deelnemers 
OCW 
 Inspectie van het onderwijs 
Werkgevers ivm wet vermindering administratieve lasten ( 
subsidie) 
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Vragen? 
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