
 

 

Bijgaande informatie Planning BPV MBO scholen schooljaar 2017-2018  

 

Nieuwe medewerkers: 

Zoals u onderaan de brief heeft gezien zijn er op de BPV-bureaus een aantal nieuwe collega’s, zo zijn 

vorig jaar in mei 2016 op het BPV-bureau in Utrecht Saskia van de Giesen en Miranda Kraan als BPV-

medewerkers gestart en Gerrit van Arkel als BPV- coördinator in september 2016.                                 

In Amersfoort is in december 2016 Manja Ragetli als BPV-medewerker gestart en in januari van dit 

jaar is Jelita Jansma als administratief medewerker gestart. Voor zover dat nog niet is voorgekomen 

hopen we elkaar beter te leren kennen door in de komende periode elkaar te spreken op de 

zorgorganisatie-locaties of in de school. 

 

Lintstages in het 1e leerjaar: 

In het afgelopen schooljaar zijn we bij MBO  Amersfoort en ROC Midden Nederland gestart met 

lintstages voor de 1e jaars Verpleegkundigen en Verzorgenden/ maatschappelijke zorg. Het vinden 

van passende BPV plaatsen heeft de nodige inspanning gevraagd zowel van de zorg organisaties als 

van het BPV-bureau. Omdat nu net alle studenten zijn geplaats zullen wij op een later tijdstip een 

zorgvuldige evaluatie uitvoeren. Wellicht gaan wij dit schriftelijk en ook in een gezamenlijk overleg 

met de organisaties doen. Hier wordt u dan tijdig voor uitgenodigd. Mogelijk komen we in de loop 

van de komende periode (april – juni 2017) nog met andere voorstellen of alternatieven. Voorlopig 

worden de bijgaande planningen als routes in de plaza-omgeving ingevoerd. De schooldagen van de 

verschillende klassen zullen dan in de routes te zien zijn.  

 

Planning van de 2e, 3e en 4e jaars studenten: 

Het streven in de BPV-planning is om steeds een gelijkmatige verdeling te vinden. Op dit moment is 

er een grote groep van 2e jaars BOL 3 studenten in het 2e jaar te verwachten. (Amersfoort). Wellicht 

komt er nog een spreiding van groepen in de BPV over het gehele jaar in plaats van alleen in periode 

3 en 4. 

 

 

  


