
BPV informatie

13 november 2017

Vincent van Baaijen 



Onderwerpen

• Wat vraagt het Onderwijs aan SBB
• Segmentering en datakwaliteit
• Kwaliteit praktijkleren
• BPV Monitor

Waar wilt u meer over 
horen?



Hoeveel?
per maand



Waarover?
Vragen per categorie

1 aug 2016 – 1 aug 2017



Vragen per subcategorie BPV
1 aug 2016 – 1 aug 2017



Vragen per subcategorie Applicaties extern
1 aug 2016 – 1 aug 2017



Datakwaliteit

Goede datakwaliteit is noodzakelijk om onze leerbedrijven op de 
juiste wijze te kunnen benaderen en inzicht te geven aan studenten 
en scholen over de mogelijkheden.  
Actualiteit en compleetheid zijn hierin van belang.

3 sporen:

• Segmentatie en differentiatie dienstverlening
• Acties dataverbetering
• Inzicht bieden (zelfmanagement)



Standaard dienstverlening

Alle leerbedrijven:

– Hebben goed contact met SBB

– Staan met actuele gegevens in ons bestand

– Hebben toegang tot de digitale 
dienstverlening



Segmentatie



Belacties
Welke kwaliteitsverbetering levert dit op;

Actie 1
Alle openstaande leerplaatsen (Stagemarkt) worden telefonisch gecheckt bij de 
leerbedrijven. De bereikte leerbedrijven (41.451) geven aan dat:

– 52% van de bereikte leerbedrijven geeft aan dat de leerplaatsen actueel zijn;
– Van 11% van de leerbedrijven zijn gegevens verrijkt (emailadres, leerplaatsen, 

contactpersoon of een combinatie)

Actie 2
Werving leerplaatsen voor Stagetekorten, 18.000 bedrijven benaderd, 21% geeft aan een 
plaats ter beschikking te hebben

Actie 3 (deels uitgevoerd)
Datakwaliteit C-bedrijven; 5.000 benaderd.

Er is nog geen uitgebreide evaluatie gemaakt/laten maken. Dit volgt nog. De cijfers zijn 
nog onder voorbehoud



Vergroten zelfonderhoud bedrijven

Vergroten zelfonderhoud leerbedrijven

Ondersteunende 
emailroutines/notificaties opgeleverd 

Open
leerplaatsroutine
staat gereed

1e kwartaal 2017

De mogelijkheden voor selfservice 
leerbedrijven uitgebreid 

Mijn erkenningen 
implementeren 
(Modernisering)

2e kwartaal 2017

Een verdergaande digitalisering van de 
dienstverlening aan leerbedrijven 
uitgewerkt

Modernisering
loopt door

2017



MijnSBB

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiotoCV4rrRAhUByRQKHTNnCxYQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dnl.s_bb.nl.mijn_sbb&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNF3oEDIXQ2wlaZ-lMw3a3vUi7KrDA&ust=1484247235283156


Zelfonderhoud Leerbedrijven

https://www.youtube.com/watch?v=5dXBZlbIHgA


MijnSBB

Zelfonderhoud/zelfmanagement door leerbedrijven 

Het aantal leerbedrijven dat van deze faciliteiten gebruik 
maakt:

• ingelogd in MijnSBB: 226.607 personen 

• zij vertegenwoordigen: 102.605 bedrijven



Mailroutines waarin we leerbedrijven 
attenderen op onderhoud gegevens

• Wat zijn de effecten daarvan
• Hoeveel leerbedrijven gebruiken deze reminder

Doel is ook het update van de leerplaatsen (en als kan aanvullen 
gegevens).

Deze mailroutine heeft in juni voor het eerst gedraaid, in september 
hadden we de belactie. Begin 2018 nog een keer uitvoeren. 

Verhoogde inlog. Uitgebreide evaluatie volgt.



Aan de slag

Vragen voor de groepen:

1. Zijn de presentaties voor u herkenbaar? Hoe gebruikt u 

onze data? 

2. Wat is voor u een belangrijk verbeterpunt om meer 

gebruik te maken van onze data? 

3. Hoe zit uw ideale samenwerking met SBB er uit? Hoe 

zou u de SBB data willen gebruiken? Wat is er nodig om 

dit te realiseren?



Kwaliteit praktijkleren 

• Segmentering grote accounts
• Quickscan
• Ontwikkeling leerbedrijven
• Kwaliteitskaart



Drie soorten dienstverlening

• reguliere dienstverlening 
(op vestigingsniveau bedienen, relatieniveau op 
hoofdkantoor behouden)

• centrale dienstverlening 
(aansturen en organiseren van kwaliteit vanuit 
het hoofdkantoor, bedienen op vestigingsniveau)

• speciale dienstverlening (Key accounts)



Quickscan 1.0

https://erkenningsaanvraag-mijn.s-bb.nl/quickscan




Kwaliteitskaart



BPV Monitor



Uitkomsten BPV Monitor

• Voor scholen voor verbeterplan bpv (optioneel) / en 
kwaliteitsverbetering

• Voor leden van sectorkamers en marktsegmenten op 
sectorniveau 

• Voor OCW en MBO in Bedrijf

Respons:

• Van 1 januari 2016 tot en met 1 augustus 2017: ruim 
70.000 praktijkopleiders en 11.000 studenten.

• Van bedrijven is dat 20%, van de studenten bijna 
50%.



Verbeterpunten

Uit evaluatiesessies zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen 
en zijn geprioriteerd;

• Uitbreiden functionaliteiten portal

• Terugkoppeling antwoorden aan praktijkopleider

• Responsbevordering 

• Verkenningen tbv scenario’s doorontwikkeling:
– Verkenning uitvraag onder studenten en bpv-begeleiders van scholen op basis 

van informatielevering via scholen

– Verkenning naar mogelijkheden om de aanlevering van gegevens van de BPV 
Monitor aan gebruikers (scholen) te verbeteren / te verfijnen, zodat  zij hier zelf 
maatwerk op kunnen toepassen

– Verkenning optimalisatie vragenlijst



Portal



Terugkoppeling aan leerbedrijven

• Tot op heden geen terugkoppeling 
(blackbox)

• Vanaf oktober 2017: per mail direct 
overzicht antwoorden BPV monitor naar 
praktijkopleider



Voorbeeld bijlage



Vervolg 1



Aan de slag (2)

Vragen voor de groepen:

1. Zijn de presentaties voor u herkenbaar? Hoe gebruikt u 

onze data? 

2. Wat is voor u een belangrijk verbeterpunt om meer 

gebruik te maken van onze data? 

3. Hoe zit uw ideale samenwerking met SBB er uit? Hoe 

zou u de SBB data willen gebruiken? Wat is er nodig om 

dit te realiseren?



Vragen?

Vragen: Vincent van Baaijen; v.vanbaaijen@s-bb.nl


