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Aanleiding 

• Vernieuwing BRON 

• Transitie SBB 

• Inrichten BPV Monitor 

• Terugdringen administratieve lasten 

• Knelpunten huidige informatievoorziening 



Knelpunten analyse 

• Geen tijdige en juiste gegevens van stage en erkenning beschikbaar 
(aan just in time, just in place principe wordt niet voldaan) 

• Dubbele of driedubbele opslag van dezelfde data 
-> door meer hergebruik verbetert kwaliteit 

• Ontbrekende voorzieningen op verschillende plaatsen in de keten: 
– Kwaliteitszorg (o.a. BPV monitor) 
– Generiek portaal en managementinformatie (leerbedrijven moeten bij 

meerdere kenniscentra en onderwijsinstellingen gegevens aanleveren) 
– BRON dashboard geeft geen betrouwbare informatie over BPV 

gegevens in BRON 

• Borging gegevenslevering door onderwijs 
-> management informatie onvolledig 
-> diploma’s zonder BPVO in BRON 

• Uniciteit en eenduidigheid codeleerbedrijf 
-> huidige code levert verwarring op 
-> foutgevoelig 



Beleids knelpunten 

• Niet alle diploma’s hebben een BPV die in 
BRON geregistreerd is (2.8%) 

• Er zijn diploma’s die worden uitgegeven 
terwijl BPV bij niet erkend bedrijf doorlopen 
is (8,9%) 

• Kwaliteitsverbeteringen bij leerbedrijf worden 
niet structureel uitgewisseld tussen 
kenniscentra en school 



Proces knelpunten 

• Huidige keten is niet waterdicht 

• Huidige keten sluit onvoldoende op elkaar aan: 

– Nieuwe leerbedrijven aanmelden loopt via ander 

proces 

– Actualiteit status erkend leerbedrijf is niet geborgd 

– Intrekken erkenning is niet structureel opgenomen 

in de keten 

– Status erkenning wordt op drie plaatsen opgeslagen 



Data knelpunten 

• Unieke codering leerbedrijf is per 
kenniscentrum 

• School gebruikt niet uitgegeven codes 
(tikfouten?) (vanaf 1-1-2013 3,2%) 

• Bij uitschrijven deelnemer blijft BPVO 
doorlopen (6%) 

• Aantal (zachte) signalen is voor school 
moeilijk beheersbaar 

 



Data kwaliteit 

Criterium 
2012 - 
2013 

2013 – 
2014 Norm 

Codeleerbedrijf juist 91,3% 93,5% 95% 

Leerbedrijf is erkend 76,7% 80,2% 95% 

Binnen voor startdatum 44,1% 56,0% 50% 

Binnen uiterlijk 4e week 
na startdatum 77,8% 85,9% 95% 

Bron: DUO (bpvo’s met startdatum 1-8-2012 t/m 30-7-2014) 



Unieke codering leerbedrijf 

• Codeleerbedrijf op sectoraal niveau door 
kenniscentra gecreëerd 

• SBB wil toe naar unieke codeleerbedrijf 

– Procesvoorstel: codeleerbedrijf herdefiniëren  

– Nieuwe leerbedrijven z.s.m. voorzien van 
codeleerbedrijf 

– Erkenning: Codeleerbedrijf + crebo bepaalt 
erkenning 
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Doel 

• Administratieve lastenverlichting 
– Administratieve proces wordt vereenvoudigd 

– Creëert mogelijkheden voor landelijke invoer van digitale ondertekening BPVO 

• Kwaliteitsimpuls BPV uitvoering 
– Betere benutting ervaren praktijkopleiders 

– Hergebruik leerplaatsen stimuleert betere afstemming onderwijs – 
opleidingsmogelijkheden leerbedrijf 

• Beter inzicht in tekorten en overschotten 
– Levert betere stuurinformatie op in sector en regio waarmee vraag en aanbod 

van leerplaatsen beheert en beheerst kan worden 

– Kostenbesparing omdat minder uren in werving geïnvesteerd hoeven te worden 

• Maakt transitieplannen SBB mogelijk 
– Levert informatie voor kwaliteitsborging BPV 

– Maakt dienstverlening mogelijk om daadwerkelijk openstaande leerplaatsen aan 
te bieden aan studenten 



Huidige situatie 

Verbeterpunten 
 

1. Bestandsuitwisseling 
omzetten naar 
berichtenverkeer 

2. Uniek maken 
leerbedrijven 

3. Actualiteit data 
borgen in 
datastroom 

4. Alle wijzigingen bij 
iedereen bekend 



Situatie met alleen BRON 
vernieuwd 

Voordeel:  
• Met huidige afspraken 

realiseerbaar 
 
Nadeel:  
• Zeer beperkt aantal 

knelpunten wordt 
opgelost 

• Geen van de business 
cases / doelen worden 
volledig behaald 



Fase 2 

Voordeel:  
• Met huidige afspraken 

realiseerbaar 
 
Nadeel:  
• Niet alle knelpunten 

worden opgelost 
• Niet alle business 

cases / doelen worden 
behaald 



Eindoplossing 

Voordeel:  
• Alle business cases / 

doelen worden behaald 
• Alle bekende 

knelpunten worden 
aangepakt 

 
Nadeel:  
• Er moet bestuurlijk 

draagvlak geregeld 
worden 



 

 

 

Welke aandachtspunten wilt u ons meegeven? 


