
SBB info (28-11-2022)

• Voorstellen tweede aanspreekpunt bij SBB:
– Liesbeth van Greuningen

• BPV monitor
• Praktijkloket



BPV Monitor

• Is een landelijk dekkend enquête 
instrument voor de BPV.

• Aan het eind van de stageperiode 
worden de leerbedrijven bevraagd

• De resultaten wordt via een 
dashboard vanuit SBB aan de 
scholen aangeboden

• Het instrument levert veel 
informatie op. Hiermee is de 
kwaliteit van de BPV positief te 
beïnvloeden.

Eindrapport BPV Monitor 2021

https://s-bb.nl/media/m3qliecc/lr_137283_bpv_monitor_2021_eindversie.pdf


BPV monitor

Maak gebruik van deze 
monitor!

Vragen? 
Anita Robbemont 
a.robbemont@s-bb.nl

Resultaat uit het dashboard:



Ontwikkelingen BPV monitor

• Twee projecten:
– Responseverhoging student uitvraag

• Pilot met zes scholen
• Studentgegevens worden door SBB rechtsstreeks aan 

onderzoeksbureau MWM2 geleverd  verhoging van response 
studenten

• Aandachtspunten:
– Voorkeur uitwisseling van data is API. Stimuleer leverancier vanmiddag 

om dit mogelijk te maken

– Doorontwikkeling BPV monitor
• Toevoegen van grote accounts
• Nog korte toelichting?

Interesse in deelname 
aan pilot?

Meld je aan bij
Guido Bos; 
g.bos@s-bb.nl



Praktijkverklaring in het MBO

Initieel onderwijs
• Studenten MBO (1 t/m 4), die 

voortijdig hun studie afbreken 
zonder diploma. (VSV)

• Van toepassing indien de student 
een deel van de 
beroepspraktijkvorming met een 
positieve beoordeling heeft voltooid 
bij een erkend leerbedrijf en waarbij 
dit resultaat in de vorm van een 
praktijkverklaring is beschreven. 

3e Leerweg
• Werkenden/werkzoekenden zonder 

startkwalificatie voor wie het 
behalen van een MBO diploma of 
een MBO certificaat (nog) geen 
optie is.

• Van toepassing als tevoren 
afgesproken werkprocessen door 
een kandidaat zijn aangeleerd bij 
een erkend leerbedrijf onder leiding 
van een praktijkopleider en de 
kandidaat deze voldoende beheerst.



Praktijkverklaring via “MijnSBB”

• Aan de slag met het Praktijkloket?
– 21 Scholen actief 
– Toegang tot het Praktijkloket loopt via “MijnSBB”
– Nieuwe gebruiker?   

• Neem contact op met de Servicedesk van SBB: Tel.: 088 338 00 00

• Praktijkverklaring voor deelnemer samenstellen en generen
– Handleiding gebruik Praktijkloket (vier stappen)

1. Invoeren deelnemersgegevens
2. Toevoegen leerbedrijf en praktijkopleider
3. Begeleidingsdocumenten samenstellen
4. Praktijkverklaring genereren en downloaden

• Koppeling met API/SIS mogelijk 
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