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Waarom een informatielandschap 



Waarom een informatielandschap 



Aanleiding en aanpak 

• Workshops met 5 onderwijsinstellingen, 4 
kenniscentra, DUO en SBB (olv Twynstra 
Gudde) 
 

• Uitgangspunt: BPV protocol 
 
• BPV Procesketen 
• BPV Gegevensobjecten 
• BPV Functionaliteit 

Met dank aan: ROC Eindhoven, ROC 
Zadkine, Nova College, ROC van 
Twente, ROC Aventus, ECABO, 

Calibris, Innovam,  KC Handel, DUO 
 



BPV proces 



Informatielandschap 

• Scherp gescheiden functionele gebieden 
• Gebieden worden door informatiestromen 

aan elkaar gekoppeld 
• Door 

– Helder eigenaarschap 
– Heldere taakafbakening 
– Helder benoemde koppelvlakken 

   is informatielandschap goed uitgangspunt 
 





En nu concreet 

• BPVisie project kenniscentra 
• Herpositionering BPVO informatiestroom 

en daarmee mogelijkheden creëren voor 
afschaffing 4de handtekening 

• Verbeterde evaluatie BPV en leerbedrijf 
• Matching deelnemer - stageplaats 
• Etc... 



BPVisie 

• Kenniscentra (ECABO, Calibris, KC Handel) 
lanceren dit voorjaar één gezamenlijke 
portal voor leerbedrijven en 
onderwijsinstellingen 
– Aanmelden nieuwe leerbedrijven (ook door 

onderwijsinstellingen) 
– Track en trace op aanmeldingen 
– Onderhoud bedrijfsgegevens en leerplaatsen 

door bedrijf zelf 
 
 



Gewijzigde BPVO informatiestroom 

(NB. dit staat nog op de tekentafel!) 
• Rechtstreeks koppeling tussen Stagemarkt 

en registratie BPVO bij school 
– Actuelere stand van zaken bezetting 

leerplaatsen 
– Minder signalen vanuit Groningen 
– Snellere verwerking BPVO 
Optioneel voorstel: door dit zo te regelen stelt SBB 
aan OCW voor om 4de handtekening af te schaffen 



Verbeterde evaluatie 

• Structureel aandacht voor kwaliteit BPV 
uitvoering in leerbedrijf 

• Ondersteunt door een goede 
informatievoorziening waarmee alle 
belanghebbenden kunnen sturen op eigen 
aandeel in het proces 



Etc.. 

(Een greep uit de workshop functionaliteit) 
• Incidenten / meldingen registreren 
• Verbetering matching 
• Volgen BPV-uitvoering bij leerbedrijf 

– Zijn uren doorlopen / taken uitgevoerd? 
– Opdracht verstrekking BPV 
– Beoordeling BPV 

 
 

 



Conclusie 

 
 

Er is nog op diverse punten winst te boeken. 
Het zijn nu bestuurlijke keuzes die 

voorbereid en gemaakt moeten worden om 
het informatielandschap BPV op deze basis 

verder te gaan inrichten. 



Met het juiste plan op weg 
naar sterker  

praktijk onderwijs! 
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