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TEVREDEN OVER JE STAGE?
Mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven geven een cijfer voor de stage of leerbaan

Iedere mbo-student volgt  
een deel van de opleiding  
in een van de 250.000 erkende 
leerbedrijven. Scholen
en leerbedrijven willen  
weten hoe de kwaliteit is  
van het leren in de praktijk.  
De BPV Monitor vraagt dit
aan het einde van de stage 
of leerbaan aan studenten 
en praktijkopleiders van 
leerbedrijven.  

Uitgenodigd: 229.769
Deelgenomen: 42.918

2019

Tevredenheid bbl-student 
met voorbereiding

 Tevredenheid praktijkopleiders 
over begeleiding door opleiding

VOORBEREIDING 71% 

UITVOERING92% 

BEGELEIDING LEERBEDRIJF92%

BEGELEIDING SCHOOL 66% 61%

CONTACTMOMENTEN 75% 

BEOORDELING 69% 

Kwaliteitsverbetering
Met de BPV Monitor meten 
onderwijs en bedrijfsleven 
in SBB-verband sinds 2016 
de kwaliteit en tevreden-
heid van het leren in de 
praktijk. De uitkomsten 
worden door leerbedrijven 
en scholen gebruikt om de 
kwaliteit van stages en 
leerbanen te verbeteren.  
In 2020 blijft SBB de 
tevredenheid meten.8,1 7,5

Bron: BPV M
onitor van SBB

100% 50% 0% 0% 50% 100%

Uitgenodigd: 23.558
Deelgenomen: 8.115

Praktijkopleiders

2019 20192018 2018

Studenten

AANDACHTSPUNTEN
volgens de student

17% heeft aangegeven problemen  
te hebben ervaren tijdens de bpv 

AANDACHTSPUNTEN
volgens de praktijkopleider
16% heeft aangegeven problemen 
te hebben ervaren tijdens de bpv

uitkomsten

81% 

69%

8,0 in 2018 7,5 in 2018

Informatievoorziening vanuit 
opleiding over de bpv (bbl)

Duidelijkheid over wat ik van de 
school kon verwachten tijdens 

de bpv (bbl)

De match tussen student  
en leerbedrijf (bol)

De begeleiding door 
de school (bol)

Inzet en motivatie student 
(bol en bbl)De begeleiding door het 

leerbedrijf (bol en bbl)

62%

2018

2018

2019

2019

2018 2019

Tevredenheid 
over begelei-
ding student 
door opleiding

tevreden over 
de begeleiding 
door de oplei-
ding.

begeleiders

xx

student

66%

63% 69%

62%

2018

2018

2019

2019

2018 2019

Tevredenheid 
over begelei-
ding student 
door opleiding

tevreden over 
de begeleiding 
door de oplei-
ding.

begeleiders

xx

student

66%

63% 69%

62%

2018

2018

2019

2019

2018 2019

Tevredenheid 
over begelei-
ding student 
door opleiding

tevreden over 
de begeleiding 
door de oplei-
ding.

begeleiders

xx

student

66%

63% 69%

62%

2018

2018

2019

2019

2018 2019

Tevredenheid 
over begelei-
ding student 
door opleiding

tevreden over 
de begeleiding 
door de oplei-
ding.

begeleiders

xx

student

66%

63% 69%

83% 

83%


