
Datakwaliteit BPVO

Ad Geluk
Pierre Veelenturf 29 januari 2018



Datakwaliteit BPVO

2016

• Bestuursakkoord tussen MBO Raad en SBB

• 6-tal indicatoren opgesteld, MBO Raad, saMBO-ICT, SBB 
en onderwijsveld

2017

• uitwerking indicatoren

• Oplevering eerste versie programmatuur



Real time inzage Instellingen
De volgende indicatoren zijn beschikbaar voor instellingen gebruik makend van actuele gegevens.

1. Het aantal lopende bpvo’s (%)  dat plaatsvindt bij een leerbedrijf met een erkenning, voor een crebo op een bepaalde 
selectiedatum

2. Het aantal bpvo’s (%) op een keuzedeelcode dat plaatsvindt bij een leerbedrijf met een erkenning, op een bepaalde 
selectiedatum

3. Het aantal bpvo’s (%) dat voor of op de startdatum door de instelling geregistreerd is in Bron (zowel crebo als keuzedeel). 
We hanteren drie metingen: indienen vóór de startdatum, indienen binnen 0-30 dagen, indienen 30 dagen of meer na de 
startdatum.

4. Uptime White Label

5. Het aantal (nieuwe en uitbreidingen) erkenningen (%) dat door SBB is afgehandeld na indienen aanvraag door Nederlands of buitenlands 
leerbedrijf in een bepaalde periode. We hanteren drie tijdvakken: erkenning binnen 7 dagen, erkenning tussen 8 en 14 dagen, erkenning na 15 
dagen. 

6. Het aantal bpvo’s (%) dat plaatsvindt bij een leerbedrijf die in aanmerking komt voor Stagefonds en VWS subsidiabel is in een bepaalde 
periode. 
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Foto’s Inspectie/Instellingen
• Elk kwartaal wordt een jaaroverzicht opgesteld

• De Inspectie/OCW heeft toegang tot alle 
jaaroverzichten van alle instellingen en op het 
niveau van domeinen

• De instelling heeft toegang alleen tot haar eigen 
jaaroverzichten

• De jaaroverzichten zijn beschikbaar met 
gegevens vanaf 1 januari 2016



Foto moment 1

BPVO 2

BPVO 1

BPVO 3

BPVO 4

BPVO 5

BPVO 6

BPVO 7

foto 1 foto 2    foto 3  foto 4  foto  



Foto moment 1

BPVO 2

BPVO 1

BPVO 3

BPVO 4

BPVO 5

BPVO 6

BPVO 7

foto 1 foto 2    foto 3  foto 4  foto  



Restactiviteiten

• Testen van de Indicatoren

– 3-tal instellingen

– Inspectie/OCW

• Productie

– Afhankelijk van nieuwe CRM



Demo

Vanuit de acceptatie omgeving;

• https://mijn-acc2.s-bb.nl

https://mijn-acc2.s-bb.nl/


Startscherm
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