
Ad Geluk 28 mei 2018

Datakwaliteit BPVO
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Waarom een dashboard datakwaliteit BPVO?

• Keten afhankelijkheid in de BPV
– Wederzijdse verantwoordelijkheid

– Wederzijds levert het profijt op

• Voordelen data op orde
– Sterke informatiepositie

– Beperkt administratieve lasten

• Bestuursakkoord
– Samen de schouders eronder

– Benadrukt belang

2



Wat is datakwaliteit?

• De uitgewisselde data is een betrouwbare (actueel en 
juist) afspiegeling van de werkelijkheid

• Het weten dat data gebruikt wordt bevordert de kwaliteit

• Het zegt niets over de kwaliteit van de BPV uitvoering 
(sluiten werkopdrachten aan bij de opleiding; hoe is de 
begeleiding etc…)
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Wat staat er in het dashboard?

Het dashboard geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Worden alle BPVO’s bij erkende leerbedrijven doorlopen?

2. Wordt het BPV gedeelte van een keuzedeel bij een erkend 
leerbedrijf uitgevoerd?

3. Zijn de BPVO’s op tijd binnen bij DUO / SBB?

4. Stelt SBB White Label altijd beschikbaar?

5. Erkent SBB nieuwe leerbedrijven tijdig?

6. Is de kwaliteit van de BPVO registratie voor Stagefonds op 
orde?
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Hoe ziet het dashboard eruit?

Het dashboard geeft twee verschillende gezichten

1. Realtime views op de BPVO’s die met DUO uitgewisseld zijn

– Informatie is tot op recordniveau beschikbaar (alleen de meldingen)

– Informatie is niet beschikbaar voor inspectie.

2. Foto momenten (vier foto’s per jaar over een jaarperiode)

– Informatie is statisch

– Informatie is op niveau van domein en onderwijsinstelling

– Informatie is wel beschikbaar voor inspectie en OCW
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Scherm “BPVO bij erkend leerbedrijf”
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Scherm “Foto moment erkend leerbedrijf”
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Totaalscore BPVO bij erkend leerbedrijf
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Wat kun je met de informatie?

• Knelpunten in de informatie uitwisseling opsporen

• De ketensamenwerking versterken

• Meer grip krijgen op het BPV proces

• Interne (kwaliteits)rapportages opstellen

• …

Gaan we verder uitdiepen in de workshop

9



Wanneer is het beschikbaar?

• Applicatie (webportal) is gereed.

• Keten test is in uitvoering.

– Test tussen SBB en DUO is gereed. (In de workshop de 
resultaten)

– Test met vier onderwijsinstellingen is gereed. (Details hierover 
in de workshop)

– Acceptatietest in uitvoering

• In productie voor de start van schooljaar 2018/19
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