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BPV Monitor Vragenlijst praktijkopleiders

A.

VOORBEREIDING

V1. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over de voorbereiding?
Helemaal Oneens Niet
oneens
oneens/
niet eens
A. Mijn taken en verantwoordelijkheden bij
de bpv waren vooraf duidelijk.
B. Het doel van de bpv was mij vooraf
duidelijk
C. De student is door de opleiding voldoende
voorbereid op de bpv.
D. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat de
student qua beroepshouding, leerwensen
en leermogelijkheden bij het bedrijf past.
E. De leerdoelen van de bpv voor de student
zijn vooraf goed met de opleiding en de
student afgestemd.
F. Ik ben tevreden over de voorbereiding op
de bpv

B.

Eens

AFSPRAKEN

V2. Zijn er aanvullende afspraken over de bpv gemaakt met de student en de opleiding?
□ Ja
□ Nee [naar vraag 4]
□ Weet niet [naar vraag 4]

V3. Zo ja, waarover zijn aanvullende afspraken gemaakt?
□ Ja, afspraken over:
□ Praktische zaken zoals reiskosten of urenverdeling
□ Het soort werk dat de student in het leerbedrijf uitvoert
□ Hoe de student wordt begeleid
□ De frequentie van de begeleiding (bijv. het aantal begeleidingsgesprekken)
□ De leerdoelen van de student
□ Anders, namelijk [open]
□ Nee [uitsluitend, naar vraag 5]
□ Weet niet
V4. Zijn de aanvullende afspraken vastgelegd?
□
□
□

Ja
Nee
Weet niet

Helemaal
eens

V5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over de afspraken?
Nb. Het gaat hierbij om alle afspraken die met de opleiding en de student zijn gemaakt over de bpv, zowel de
Praktijkovereenkomst als eventuele aanvullende afspraken.
Helemaal
Oneens
Niet
Eens
Helemaal
oneens
oneens/
eens
niet
eens
A. De bpv-begeleider/opleiding is de afspraken
over de bpv van de student nagekomen.
B. De student is de afspraken over zijn/haar
bpv nagekomen.
C. Ik ben tevreden over de mate waarin de
afspraken over de bpv zijn nagekomen.

C.

BEGELEIDING

V6. Is er tijdens de bpv-periode gezamenlijk overleg geweest tussen de student, de bpv-begeleider van de
opleiding en de praktijkopleider? [meer antwoorden mogelijk]
□ Ja, aan het begin van de bpv
□ Ja, tijdens de bpv
□ Ja, aan het eind van de bpv
□ Nee  naar vraag 8
V7. Wat vond u van het aantal contactmomenten met de bpv-begeleider van de opleiding en/of de student
in het algemeen?
Nb. Het gaat hier om alle contacten, apart of gezamenlijk. Het kan gaan om fysiek contact, of contact via
bijvoorbeeld telefoon, mail of Skype.
□ Teveel
□ Goed
□ Te weinig
V8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over de begeleiding?
Helemaal Oneens niet
oneens
oneens/
niet eens
Ik ben tevreden over de begeleiding van de
student door de opleiding tijdens de bpv

Eens

Helemaal
eens

Eens

Helemaal
eens

D. UITVOERING
V9. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de uitvoering?
Helemaal Oneens niet
oneens
oneens/
niet eens
A. Ik ben tevreden met de inzet en motivatie
van de student tijdens de bpv
B. Ik ben tevreden met de samenwerking
tussen de opleiding en het leerbedrijf
C. Ik ben tevreden met de mogelijkheden voor
de student om tijdens de bpv de leerdoelen
te halen

E. BEOORDELING BPV
V10. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de beoordeling van de bpv?
Helemaal Oneens niet
Eens
oneens
oneens/
niet eens
A. De student heeft zijn/haar eigen leerdoelen
binnen de bpv behaald*
B. Mijn oordeel is meegenomen als onderdeel
van het eindoordeel van de bpv van de
student
C. Ik ben tevreden over de manier waarop de
bpv beoordeeld is door de opleiding

Helemaal
eens

*Indien stelling A beantwoord met Helemaal eens / Oneens: de volgende vraag:
V10A. U heeft aangegeven dat de student onvoldoende zijn/haar leerdoelen heeft behaald. Kunt u aangeven
waarom dat niet is gelukt? [Meer antwoorden mogelijk]
□ Persoonlijke omstandigheden van de student
□ De inzet/motivatie van de student
□ De capaciteiten van de student
□ De leermogelijkheden voor de student binnen ons leerbedrijf
□ De begeleiding van de student door de opleiding
□ De begeleiding van de student door ons leerbedrijf
□ anders, namelijk...

F.

PROBLEEMOPLOSSING

V11. Weet u waar u terecht kunt met vragen over problemen en/of klachten over de bpv?
□ Ja
□ Nee
V12. Heeft u tijdens de bpv van de student problemen ervaren?
□ Ja  naar vraag 13
□ Nee  naar vraag 16
V13. Op welke van onderstaande gebieden heeft u problemen ervaren gedurende de bpv van de student?
[Meer antwoorden mogelijk]
□ Afstemming/overleg met de opleiding over de bpv
□ Informatievoorziening vanuit de opleiding over de bpv
□ Informatievoorziening vanuit de opleiding over de student (bijv. leerdoelen)
□ Duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van het leerbedrijf m.b.t. de bpv
□ Duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de opleiding m.b.t. de bpv
□ Kwaliteit van de match tussen de student en ons leerbedrijf
□ Begeleiding van de student door de opleiding tijdens de bpv
□ Begeleiding van de student door het leerbedrijf tijdens de bpv
□ Bereikbaarheid van de opleiding bij vragen en problemen
□ Afhandeling van vragen en klachten door de opleiding
□ Afhandeling van vragen en klachten door het leerbedrijf
□ Afspraken tussen de student, het leerbedrijf en de opleiding in de praktijkovereenkomst of een ander
document
□ Beoordeling van de bpv door de opleiding
□ Beoordeling van de bpv door het leerbedrijf
□ De inzet en motivatie van de student
□ anders, namelijk...

V14. Bent u tevreden over de afhandeling van het probleem/de klacht?
□ Ja
□ Nee
V15. Als u een toelichting bij uw antwoorden op de vorige vragen wilt geven, kan dat hieronder.

G. TOT SLOT - EINDOORDEEL
V16. Welk cijfer geeft u aan de bpv-periode van deze student? [schaal: 1-10]
V17. U kunt hieronder toelichten waarom u dit cijfer geeft. [open antwoordcategorie]

