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Situatie BPVO tot 31-12-2016 

School

DUO

SBB

LeerbedrijfID; Status erkenning

Identificatie; Verificatie

White Label 1.0

Informatieketen 1. Batchverwerking

Informatieketen 2. Realtime

BPVO



Verbeterpunten

• Tijdigheid (van batch naar realtime)

• Dubbele informatieketen (enkelvoudig maken)

• Procesondersteuning (door synchronisatie van data 
tussen SBB en school)

• Monitoring datakwaliteit (realtime)

• Samenwerking vastleggen in een bestuursakkoord



Gezamenlijke afspraken
Bestuursakkoord tussen MBO Raad en SBB met de volgende kernpunten:

1. Alle instellingen leveren een hoge mate van kwaliteit in de registratie 
(tijdig, volledig en gebruik makend van erkend leerbedrijf)

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

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

4. Er wordt door saMBO-ICT een implementatieplan opgesteld waarin 
voorstellen zijn opgenomen die gericht zijn op een goede registratie 
van bpv bij scholen

5. Over en weer worden rapportages opgeleverd waarmee inzicht wordt 
gegeven in functioneren van de keten



Situatie BPVO v.a. 1-1-2017 

School

DUO

SBB

Mutaties erkenning

Identificatie; Verificatie

White Label 2.0

Informatieketen 1. Batchverwerking

Informatieketen 2. Realtime

BPVO





White Label 1.0



Reden voor vernieuwing

• Eind 2015 zijn de nieuwe (gebruikers)wensen van de 
scholen in kaart gebracht;

• Door het nieuwe BRON vinden een aantal wijzigingen plaats met 
impact op de BPV keten;

• De oude White Label versie 1.0 is gebaseerd op verouderde 
technieken en voldoet daarmee niet aan de nieuwe eisen.

We zitten momenteel in een gefaseerde overgang van de oude SBB 
WL 1.0 omgeving naar de nieuwe WL 2.0…



Wat is reeds vernieuwd in WL2.0?

• Vanuit scholen naar SBB 

1. Identificatie leerbedrijf (opvragen LeerbedrijfID en/of N.A.W. 
gegevens)

2. Verificatie accreditatie leerbedrijf (opvragen status erkenning 
leerbedrijf)

• Vanuit SBB naar scholen

3. Pushed mutaties over de erkenning leerbedrijf (Informeert 
instellingen over wijzigingen status)



Wat willen we nog meer?

• Reeds in ontwikkeling of gepland:

4. Geavanceerd zoeken naar leerbedrijf, erkenningen en 
beschikbare leerplaatsen (betere zoekmogelijkheden);

5. Opvragen details leerbedrijf door scholen (up-to-date houden 
leerbedrijfadministratie);

6. Pushen van diversie mutaties (bijv. leerbedrijf ID’s en detail 
gegevens);

7. Voordracht uitbreiding/aanvraag erkenning bij leerbedrijf op 
initiatief van scholen;



Status aansluiting WL2.0



Vragen

Vragen op het vlak van BPV beleid en 
erkennen kunnen gesteld worden aan onze 

collega Nan Besseler

n.besseler@s-bb.nl

Vragen beantwoorden we graag

mailto:n.besseler@s-bb.nl

