
 
 
 
 
SBB en alle instellingen (vertegenwoordigd door de MBO Raad) constateren het 
volgende: 
  

• Het is voor instellingen en SBB van belang dat de (BPV) keten goed werkt 
• Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle instellingen en SBB 
• Het BPV protocol is de basis van deze afspraken 
• SBB heeft voor kwaliteitsborging nodig: 

o Bezettingsoverzicht van leerbedrijven 
o Tbv Kwaliteitsborging van leerplekken (alleen bij die waar invulling is) 

• Instellingen moeten laatste stand van zaken kennen van erkenningen en de 
beschikbare leerplekken 

• Instellingen moeten kunnen profiteren van efficiënte matching doordat 
stagemarkt compleet en actueel is 

• Inzicht geven in het functioneren van de keten is een belangrijk stuurmechanisme 
• Een goed inzicht in stagetekorten (sector- en regionaal) meehelpt aan een vlotte 

uitplaatsing van studenten 
• Partijen erkennen dat ze elkaar kunnen versterken door het adequaat uitwisselen 

van gegevens op het niveau van student, leerbedrijf en leerplek 
• De keten is zo sterk als de zwakste schakel, er is sprake van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en daardoor onderlinge afhankelijkheid 
• Elkaar aanspreken op functioneren van de keten, instellingen, MBO Raad, saMBO-

ICT, SBB (zowel bestuurlijk als operationeel) een vanzelfsprekendheid moet zijn 
  
Om dit te realiseren spreken partijen af: 
  

• Alle instellingen een hoge mate van kwaliteit leveren in de registratie (tijdig, 
volledig en gebruik makend van erkende leerbedrijven) 

• Alle instellingen en SBB wisselen direct mutaties uit die optreden bij leerbedrijven 
en leerplekken 

• Stagemarkt levert een adequaat beeld van erkende leerbedrijven en leerplekken 
voor studenten, instellingen en leerbedrijven 

• Er door saMBO-ICT een implementatieplan wordt opgesteld waarin maatregelen 
zijn opgenomen die gericht zijn op een goede registratie van bpv bij instellingen 

o Voorbeeld stappenplan 
o Referentie inrichting proces van bpvo binnen instelling 
o Audits van de registratie op verzoek van instelling (inrichting en 

uitvoering) 
o Monitoring van de status van de uitwisseling 

• Over en weer rapportages op te leveren waarmee inzicht wordt gegeven in 
functioneren van de keten 

  
Kengetallen 
 

• 61% van de leerbedrijf wordt door meer dan 1 instelling gebruikt 
• Per jaar 435.000 BPVO’s afgesloten 
• Rond 45% van onderwijstijd wordt uitgevoerd in bpv (bol en bbl samen) 
• Er zijn 250.000 leerbedrijven waarvan 203.000 actueel gebruikt worden 

  
  


