Vastgesteld 27-09-2018 door de thema-adviescommissie bpv

BPV Monitor Vragenlijst studenten
A.

VOORBEREIDING

V1. Ben je het eens met de volgende uitspraken?
Helemaal
oneens

Oneens

Geen
mening

Eens

Helemaal
eens

A. Mijn school heeft me goed voorbereid op mijn
bpv
B. Voordat mijn bpv begon, wist ik wat ik bij het
leerbedrijf ging leren
C. Ik ben tevreden over de voorbereiding op mijn
bpv
B.

AFSPRAKEN

V2. Hebben het leerbedrijf en je school extra afspraken gemaakt over jouw bpv?
□ Ja
□ Nee  naar vraag 6
□ Weet niet  naar vraag 6
V3. Waarover hebben ze extra afspraken gemaakt?
[meer antwoorden mogelijk]
□ Praktische zaken zoals reiskosten of urenverdeling
□ Wat voor werk ik ging doen
□ Hoe ik werd begeleid
□ Hoe vaak ik begeleiding kreeg (bijvoorbeeld het aantal gesprekken met begeleiders)
□ Wat ik ging leren (leerdoelen)
□ Anders, namelijk [open]
□ Weet niet
V4. Kon je zelf meepraten over de afspraken?
□ Ja
□ Nee
V5. Heeft het leerbedrijf of je school de extra afspraken ergens opgeschreven?
□ Ja
□ Nee
V6. Ben je het eens met de volgende uitspraken?
Helemaal
oneens
A. De school heeft zich aan de afspraken
gehouden
B. Het leerbedrijf heeft zich aan de afspraken
gehouden
C. Ik ben tevreden over het uitvoeren van de
afspraken

Oneens

Geen
mening

Eens

Helemaal
eens

C.

BEGELEIDING

V7. Heb je tijdens de bpv gepraat met de bpv-begeleider van je school en de praktijkopleider van het
leerbedrijf samen?
□ Ja, aan het begin van de bpv
□ Ja, tijdens de bpv  naar vraag 8
□ Ja, aan het eind van de bpv
□ Nee [uitsluitend]  naar vraag 9
V8. Wat vond je van het aantal keer dat je met de bpv-begeleider en de praktijkopleider hebt gepraat?
□ Teveel
□ Goed
□ Te weinig
V9. Ben je het eens met de volgende uitspraken?
Helemaal
oneens

Oneens

Geen
mening

Eens

Helemaal
eens

Helemaal
oneens

Oneens

Geen
mening

Eens

Helemaal
eens

Helemaal
oneens

Oneens

Geen
mening

Eens

Helemaal
eens

A. Ik ben tevreden over de begeleiding door
het leerbedrijf
B. Ik ben tevreden over de begeleiding tijdens
de bpv door mijn school

D.

UITVOERING

V10. Ben je het eens met de volgende uitspraken?

A. Ik ben tevreden over wat ik heb geleerd in
de bpv
B. Wat ik op school heb geleerd, kon ik goed
gebruiken in mijn bpv
C. De opdrachten van school pasten goed bij
het werk in het leerbedrijf
D. Ik kreeg genoeg tijd om alle opdrachten van
school te maken
E. Het werk in mijn bpv paste goed bij mijn
niveau
F. Door mijn bpv kreeg ik een goed beeld van
het beroep
G. Ik kreeg genoeg mogelijkheden in de bpv om
mijn leerdoelen te halen

E.

BEOORDELING BPV

V11. Ben je het eens met de volgende uitspraken ?

A. Ik wist van tevoren waarop ik werd
beoordeeld
B. Het oordeel van mijn praktijkopleider telde
mee voor mijn eindbeoordeling van de bpv
C. Ik ben tevreden over de manier waarop mijn
bpv werd beoordeeld

F.

PROBLEEMOPLOSSING

V12. Weet je waar je terecht kunt met vragen of klachten over de bpv?
□ Ja
□ Nee
V13. Heb je tijdens je bpv problemen meegemaakt?
□ Ja  naar vraag 14
□ Nee  naar vraag 17
V14. Waarover heb je tijdens je bpv problemen meegemaakt?
[Meer antwoorden mogelijk]
□ De informatie van school over mijn bpv
□ Duidelijkheid over wat ik van school kon verwachten
□ Duidelijkheid over wat ik van het leerbedrijf kon verwachten
□ Hoe goed ik mijn leerdoelen kon halen bij het leerbedrijf
□ De begeleiding door mijn school
□ De begeleiding door het leerbedrijf
□ De manier waarop de school met mijn vragen en klachten omging
□ De manier waarop het leerbedrijf met mijn vragen en klachten omging
□ De afspraken met het leerbedrijf en mijn school
□ De beoordeling van de bpv door de school
□ De beoordeling van de bpv door het leerbedrijf
□ Anders, namelijk [open]
V15. Ik ben tevreden over de manier waarop deze problemen zijn opgelost.
□ Ja
□ Nee
V16. Wil je nog iets kwijt over problemen met je bpv? [open antwoordcategorie]

G.

TOT SLOT

V17. Welk cijfer geef je aan jouw bpv? [schaal: 1-10]
V18. Waarom geef je dit cijfer aan je bpv? [open antwoordcategorie]

