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BPV Procedure 

 
 
 
 
INLEIDING 

 
In periode 3 (5 februari 2018 t/m 20 april 2018) en periode 4 (23 april 2018 t/m 13 juli 2018)  
ga je praktijkervaring opdoen bij een leerbedrijf. Dit wordt Beroeps Praktijk Vorming (BPV) 
genoemd. 
 
Voor studenten van de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg - 25475, Begeleider 
specifieke doelgroepen - 25476 en Verzorgende IG - 25491 loopt deze stagematching via 
ROB op stage (Ellen Delis). 
 
Volg je de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang - 25486 dan ben je zelf 
verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf. 
 
 
WANNEER 

 
Klassen: GEW-GW3-1A en GEW-GW1-1B  

 SCHOOLDAGEN: WOENSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG 
 BPV-DAGEN: MAANDAG en DINSDAG* 

 
Klassen: GEW-GW3-1C  

 SCHOOLDAGEN: MAANDAG, DINSDAG en VRIJDAG 
 BPV-DAGEN: WOENSDAG en DONDERDAG* 

 
 
HOEVEEL 

 
TOTAAL 320 UUR BPV. (160 uur per periode) 
 
*In overleg met het leerbedrijf, kan het voorkomen dat je in het weekend of op avonden 
BPV-uren maakt.   
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STUDENTEN  -  Begeleider gehandicaptenzorg - 25475 
       -  Begeleider specifieke doelgroepen - 25476 
       -  Verzorgende IG – 25491 
  
 
De stage wordt, voor studenten die binnen de regio Amersfoort en omstreken wonen, geregeld  
via ROB op stage. Je krijgt via je SLB-er te horen bij welk leerbedrijf jij je BPV gaat doen. Buiten  
de regio Amersfoort zoek je zelf naar een leerbedrijf*.  
 
POK (PraktijkOvereenKomst) 
 Je ontvangt de POK in drievoud van de studentenadministratie. 
 Deze POK’s onderteken jezelf, je leerbedrijf en als je nog geen 18 bent je ouder/verzorger. 
 Eén ondertekende POK lever je z.s.m. in bij de balie van het BPV-bureau, 1 exemplaar is 

voor het leerbedrijf en 1 exemplaar voor jou.  
 De POK is het definitieve “arbeidscontract” tussen jou, school en het leerbedrijf. 
 
Voordat je start met je BPV is het belangrijk dat je ondertekende POK is ingeleverd. 
 
Na periode 3 is er de mogelijkheid om te wisselen van leerbedrijf, dit hangt wel af van de 
beschikbare stageplaatsen die worden aangeboden door de praktijk. Voor meer informatie 
vraag je SLB-er.    
 
* Zoek je zelf naar een leerbedrijf, let op het volgende: 

 Het leerbedrijf moet erkend zijn bij S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven) voor de opleiding die je volgt.  
 Het adres in het register moet hetzelfde zijn als de locatie waar je de BPV gaat doen. 
 Heeft het leerbedrijf  geen erkenning voor de opleiding, dan moet het leerbedrijf 

deze zelf aanvragen via www.s-bb.nl. (dit wil niet zeggen dat er altijd een erkenning 
door S-BB wordt gegeven).  

 Zonder een erkend leerbedrijf kan er geen POK gemaakt worden en kan je er geen 
stage lopen. 

 
Op www.stagemarkt.nl vind je veel informatie en beschikbare erkende leerbedrijven. Ook 
staan er aangeboden vacatures op de L-schijf (lesmateriaal-schijf) en op het wandbord bij de 
balie van het BPV-bureau.  
 
Voordat je start met je BPV is het belangrijk dat je ondertekende POK is ingeleverd, vraag 
daarom je POK ongeveer 4 weken voordat je start met je BPV aan. 
 
Aanvragen van een POK (alleen bij zelf zoeken naar een leerbedrijf) 
 Heb je een leerbedrijf gevonden, dan vraag je via de site www.schoolvoorwelzijn.nl  

digitaal een POK aan (http://www.schoolvoorwelzijn.nl/bpv/pok-aanvragen/). Op basis 
van deze aanvraag wordt je POK gemaakt. 

 

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.schoolvoorwelzijn.nl/bpv/pok-aanvragen/
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Vaccinatieprogramma HEPATITIS-B    
 Er is een vaccinatieprogramma Hep. B voor studenten van de opleiding 

- Begeleider gehandicaptenzorg - 25475   
 - Begeleider specifieke doelgroepen - 25476 
 -      Verzorgende IG – 25491 

 Door de aard van je toekomstige werkzaamheden loop je een verhoogd risico op 
besmetting met het hepatitis-B virus.  

 Elke student wordt dringend aangeraden zichzelf te beschermen en in veel gevallen is 
het verplicht als je stage wilt lopen.  

 Daarom is er een vaccinatieprogramma, je kunt je hiervoor begin van het schooljaar 
opgeven via je SLB-er of bij het BPV-bureau. 

 

 
STUDENTEN Pedagogisch medewerker kinderopvang – 25486 
 
 
POK (PraktijkOvereenKomst) 
 Je ontvangt de POK in drievoud van de studentenadministratie. 
 Deze POK’s onderteken jezelf, je leerbedrijf en als je nog geen 18 bent je 

ouder/verzorger. 
 Eén ondertekende POK lever je z.s.m. in bij de balie van het BPV-bureau, 1 exemplaar is 

voor het leerbedrijf en 1 exemplaar voor jou.  
 De POK is het definitieve “arbeidscontract” tussen jou, school en het leerbedrijf. 
 
Op www.stagemarkt.nl vind je veel informatie en beschikbare erkende leerbedrijven. Ook 
staan er aangeboden vacatures op de L-schijf (lesmateriaal-schijf) en op het wandbord bij de 
balie van het BPV-bureau.  
 
Voordat je start met je BPV is het belangrijk dat je ondertekende POK is ingeleverd, vraag 
daarom je POK ongeveer 4 weken voordat je start met je BPV aan. 
 

Aanvragen van een POK 
 Heb je een leerbedrijf gevonden, dan vraag je via de site www.schoolvoorwelzijn.nl  

digitaal een POK aan (http://www.schoolvoorwelzijn.nl/bpv/pok-aanvragen/). Op basis 
van deze aanvraag wordt je POK gemaakt. 

 
Let op:  
 Het leerbedrijf moet erkend zijn bij S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven) voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang - 25486.  
 Het adres in het register moet hetzelfde zijn als de locatie waar je de BPV gaat doen. 
 Heeft het leerbedrijf  geen erkenning voor de opleiding, dan moet het leerbedrijf deze 

zelf aanvragen via www.s-bb.nl. (dit wil niet zeggen dat er altijd een erkenning door S-
BB wordt gegeven).  

 Zonder een erkend leerbedrijf kan er geen POK gemaakt worden en kan je er geen 
stage lopen. 

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.schoolvoorwelzijn.nl/bpv/pok-aanvragen/
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VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) 
 Als je een leerbedrijf hebt gevonden in de kinderopvang dan is een VOG verplicht. 
 Het aanvraagformulier voor de VOG kan je vinden op de L-schijf of afhalen bij de balie 

van het BPV-bureau. 
 De eerste pagina van je aanvraag voor de VOG vul je in, de verdere aanvraag zal door 

het BPV-bureau ingevuld worden.  
 Als de aanvraag is ingevuld kan je naar de gemeente waar je woont, en de VOG  

aanvragen.  
 De kosten voor de VOG kan je op school declareren, hiervoor lever je een 

declaratieformulier (L-schijf) en de bon in bij de balie van het BPV-bureau. 
 
 

 Als je VOG door school wordt aangevraagd dan is deze twee jaar geldig. Vraagt je 
leerbedrijf de VOG aan dan is deze VOG alleen geldig voor de duur van je stage. 
 


