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Wat gaan we doen? 

• Introductie door Olaf McDaniel

• Toelichting op de BPV Peiler
- Systeem

- Stagebestand

- Vragenlijsten

• Demo
- Inlezen stagebestand

- Plannen van vragenlijsten

- Beoordelen van resultaten
• Dashboard

• Downloads

• Vervolg
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Waarom een BPV-peiler?

• BPV-verbeterplan: wat valt er te verbeteren? 

• Behoefte aan een laagdrempelige manier om doorlopend BPV’s te evalueren

• Evalueren in de driehoek student – schoolbegeleider – praktijkbegeleider

• Mogelijkheid om te vergelijken met andere instellingen
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Wat is de BPV-peiler? 

• Instrument met een gestandaardiseerde vragenlijst voor 3 betrokken partijen 

bij de BPV: student – schoolbegeleider – praktijkbegeleider

• Vragenlijsten makkelijk te versturen en in te vullen op elk device, geen inlog 

nodig

• Dashboard voor snelle interpretatie van de doorlopende resultaten 

• Inzoomen op onderliggende gegevens

• Export van gegevens voor nadere analyse
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Methodiek van vragen: 13 hoofdthema’s en altijd 2 

actoren over hetzelfde onderwerp (vragen duo)
Leerling / 

Student

Leermeester 

BPV bedrijf

Begeleidende 

medewerker MBO 

instelling

1. Informatie vooraf door de school 2 2

2. Match student - BPV plaats 1 1

3. Voorbereiding student door de school 3 3

4. Aansluiting theorie - praktijk 2 1 1

5. Leerervaring student in de BPV periode 3 3

6. Begeleiding vanuit de school 7 7

7. Begeleiding vanuit BPV bedrijf 3 3

8. Afspraken begeleider vanuit de school 3 3

9. Afpraken met de leermeester 3 3

10. Afspraken met de student 3 3

11. Vakkennis 2 1 1

12. Klachten 2 1 1

13. Eindoordeel 2 1 1
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Voorbeeld “vragenduo”
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Categorie Vragen voor de student 

Vragen voor de leermeester 

van het BPV bedrijf 

Vragen voor de begeleidende 

docent/BPV-consulent vanuit de MBO 

instelling

1. Informatie vooraf door de school 1

Ik ben vanuit de school goed geinformeerd 

over de rol en functie van de BPV in het totaal 

van de opleiding. 1

Ik ben vanuit de school goed geinformeerd 

over de rol en functie van de BPV in het totaal 

van de opleiding.

2

Ik ben goed geinformeerd welke concrete 

opdrachten in de BPV tijd moeten worden 

uitgevoerd 2

Ik ben goed  geinformeerd welke concrete 

opdrachten in de BPV tijd moeten worden 

uitgevoerd

Categorie Vragen voor de student 

Vragen voor de leermeester 

van het BPV bedrijf 

Vragen voor de begeleidende 

docent/BPV-consulent vanuit de MBO 

instelling
5. Leerervaring student in de BPV 

periode 9 In dit  BPV bedrijf was veel te leren 2 In dit  BPV bedrijf was veel te leren

10

De leerdoelen verbonden aan de BPV konden 

op de BPV plaats worden gehaald 3

De leerdoelen verbonden aan de BPV konden op de BPV 

plaats worden gehaald

11

Als student heeft hij/zij dankzij de BPV-plaats 

een goed beeld van het beroep kunnen 

krijgen 4

Als student heeft hij/zij dankzij de BPV-plaats een goed beeld 

van het beroep kunnen krijgen



Inzoomen
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Demo
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http://demo.bpvpeiler.nl/


Aandachtspunten vragenlijsten

• Het inplannen van vragenlijsten gaat per opleiding. Het inplannen kan alleen als de stage nog 

niet is afgelopen. 

• De datum kan op zijn vroegst één dag later dan ‘vandaag’ worden ingesteld. 

Noot: voor de demo is dit aangepast, zodat de vragenlijsten direct verstuurd worden. 

• De lijst van respondenten kan nog worden aangepast door een gewijzigd bestand in te lezen.

• De vragenlijst per respondentengroep kan nog worden aangepast, door bepaalde vragen uit te 

sluiten. 

• Er kunnen open vragen aan de vragenlijsten worden toegevoegd
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Vervolg

• Afspraken tussen instellingen & Olaf McDaniel 

(bewerkersovereenkomsten)

• Beheer inregelen

• Productieomgeving klaarzetten voor deelnemende instellingen

• Pilots draaien

• Evaluatie

• Doorontwikkelen applicatie
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Ontwikkelwensen versie 2.0

• Toevoegen stageplaatsen (meerdere leermeesters bij één stagebedrijf)

• Inplannen van vragenlijsten over opleidingen heen (nu per opleiding)

• Begeleidende tekst in de mails aanpassen
- U bij studenten

- …

• Trends kunnen weergeven in dashboard / rapportages (nu alleen totaalresultaat)

• Benchmark op een dieper niveau dan instelling (nu alleen eigen instelling te vergelijken met 

landelijk gemiddelde, graag ook vergelijken op sectorniveau)

• Landelijke gemiddeldes toevoegen aan de uitgebreide exportlijst (nu alleen eigen instelling)

• Respondentgroepen toevoegen aan uitgebreide excellijst (nu alleen gemiddeldes per vraag)

• Eigen accountgegevens kunnen aanpassen

• Beheer op instellingsniveau mogelijk maken. 
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