Welk rapportcijfer
geeft u de stage
of de leerbaan?
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Doet u mee? Zo zorgen we samen
voor de vakmensen die u nodig heeft!
Kijk voor meer informatie op:
www.deltion.nl/bedrijven/stages-en-leerwerkplekken

Kwaliteitsmeting van stages en leerbanen in het mbo

Studenten brengen een belangrijk deel van hun opleiding
door bij u; werken en leren in de praktijk. U begeleidt de
studenten op de werkvloer en zorgt voor een leeromgeving
waarin ze kennismaken met praktijksituaties die passen
bij hun toekomstige beroep. Om de kwaliteit van deze
belangrijke periode te waarborgen, vragen wij u mee te
doen aan een tevredenheidsonderzoek.

Leren in de praktijk -via stages en leerbanen noemen we in het mbo beroepspraktijk
vorming, bpv. Om de kwaliteit van de bpv continu te verbeteren, is uw beoordeling als
praktijkopleider zeer belangrijk. Met de uitkomsten kunnen we de kwaliteit van stages
en leerbanen verder verbeteren. Zo geven we studenten de beste praktijkopleiding en u
de vakmensen die u nodig hebt.
Onderzoeksopzet
Als praktijkopleider beoordeelt u het nakomen van gemaakte afspraken tussen de
student en de school over de stage of leerbaan. Afspraken over de begeleiding
tijdens de bpv, de uitvoering van de bpv en de beoordeling. Tot slot geeft u de bpv
een rapportcijfer.
Hoe werkt het?
• Als praktijkopleider ontvangt u aan het einde van elke bpv-periode een e-mail
van S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven).
• De e-mail is een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen.
• U stuurt de vragenlijst door naar één van uw stagiaires, die beoordeelt ook de bpv.
• De vragenlijst is anoniem.
• Tweemaal per jaar zijn de uitkomsten voor ons als school beschikbaar.
• Jaarlijks publiceert S-BB de uitkomsten in een BPV Monitor die landelijk de kwaliteit
van stages en leerbanen weergeeft.
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