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VOORWOORD
In de zomer van 2014 hebben het ministerie van OCW en de MBO Raad
het Bestuursakkoord mbo 2014 ondertekend waarin afspraken zijn
gemaakt om de kwaliteit van het mbo te verbeteren.
Voor deze kwaliteitsafspraken zijn extra middelen beschikbaar, namelijk
vanaf 2015 een investeringsbudget (indienen kwaliteitsplan), vanaf 2016
een resultaatafhankelijk budget gekoppeld aan studiewaarde en vanaf
2017 een resultaatafhankelijk budget gekoppeld aan betere resultaten
van de beroepspraktijkvorming (BPV).
Om in aanmerking te komen voor het resultaatafhankelijk budget BPV
hebben we voor 1 september 2016 het Verbeterplan BPV 2016-2021
opgeleverd met daarin de beoogde resultaten voor die aspecten van de
BPV die naar ons oordeel verbetering behoeven. MBO in Bedrijf heeft dit
Verbeterplan BPV 2016-2021 positief beoordeeld.
De volgende stap is om in 2017 en 2018 naar het integraal oordeel van
MBO in Bedrijf, voldoende verbetering gerealiseerd te hebben. Deze
verbetering heeft betrekking op het nastreven van de ambities en het
participeren in een collegiale consultatie (peer review) voor de BPV.
In deze resultatenrapportage van het Verbeterplan BPV 2016-2021
presenteren wij de behaalde resultaten op 1 juli 2018 en geven we
een toelichting op de wijze waarop wij de collegiale consultatie hebben
vormgegeven.
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1. BEHAALDE RESULTATEN
INLEIDING
Bij het opstellen van het Verbeterplan BPV konden de studenten van
locatie Boxtel na het oriëntatiejaar Vormgeving, ruimtelijke presentatie
en communicatie nog kiezen tussen de opleidingen PIE, SWD, VPP
of MV (voor uitleg afkortingen opleidingen zie de bijlage op blz. 13).
Door de aanpassing van het kwalificatiedossier Vormgeving, ruimtelijke
presentatie en communicatie in het dossier Ruimtelijk Vormgever en
de beleidskeuze om de opleiding Mediavormgever alleen nog op locatie
Eindhoven aan te bieden, hebben de studenten deze keuze niet meer. Ze
blijven de opleiding Ruimtelijk Vormgever (VPRM) volgen. Dit betekent
dat in het schooljaar 2017-2018 alle derdejaars studenten VPRM volgden
en dat de vierdejaars studenten nog of de opleiding PIE, SWD, VPP of MV
volgden. Om het aantal teams voor deze resultatenrapportage gelijk te
houden met het aantal teams in de uitgangspositie uit het verbeterplan
is er voor gekozen de resultaten van MV locatie Boxtel te combineren
met de resultaten MV locatie Eindhoven.
Eerst worden de behaalde resultaten per thema weergegeven waarbij
een onderscheid wordt gemaakt tussen kwalitatieve resultaten en
kwantitatieve resultaten. Hierbij zijn de kwalitatieve resultaten vaak
rechtstreeks gekoppeld aan ingezette activiteiten maar minder goed
“meetbaar” en hebben de kwantitatieve resultaten betrekking op de
tevredenheidsonderzoeken onder studenten (JOB 2018) en onder
stagebedrijven (BTO voorjaar 2018). De behaalde meetbare resultaten
(kwantitatief) worden vergeleken met de beoogde meetbare resultaten
en de uitgangspositie uit het verbeterplan.
Per thema wordt ook een toelichting gegeven op het wel of niet behalen
van de beoogde meetbare resultaten. De resultaten in de kwalitatieve
context worden hierbij betrokken.
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden uitgesplitst
op opleidingsniveau. In de bijlage op blz. 13 is een overzicht gegeven
van de opleidingen met de gebruikte afkortingen en is ook het aantal
respondenten per opleiding aangegeven.
Voor de tevredenheidsonderzoeken hebben we onze eigen ambities
geformuleerd en maken deze inzichtelijk door de waarden in de tabellen
een kleur te geven. Voor het studententevredenheidsonderzoek geldt de
volgende kleurcodering:
Schaal 1-5
hoger dan 4,2
tussen 3,5 en 4,2
tussen 3,0 en 3,5
lager dan 3,0

Voor het tevredenheidsonderzoek onder de stagebedrijven (BTO) geldt
de volgende kleurcodering:
Schaal 1-5

Rapportcijfer 1-10

hoger dan 3,5

vanaf 7,0

tussen 3,3 en 3,5

tussen 6,5 en 7,0

tussen 3,0 en 3,3

tussen 6,0 en 6,5

lager dan 3,0

lager dan 6,0

RESULTATENRAPPORTAGE VERBETERPLAN BPV 2016-2021

4

1. BEHAALDE RESULTATEN
1.1 BEHAALDE RESULTATEN MATCHING
Kwalitatief:
Samenvatting maatregelen

Stand van zaken 1 juli 2018

Voorlichting BPV aan studenten
is verbeterd o.a. door inzet
ouderejaars studenten
en verbeterd programma
terugkomdagen.

Afspraken worden momenteel gemaakt
op afdelingsniveau. Implementatie
schoolbreed 2018-2019

Er ligt een jaarplanning van
voorbereidende BPV-activiteiten
(o.a. voorlichting, matching,
verwachtingen).

Gereed per september 2018

Profielen van stagebedrijven
kunnen in de applicatie OnStage
worden gezet.

Is sinds 2017 actief. OnStage werkt aan
een omgeving waarin de bedrijven zelf
hun gegevens up-to-date kunnen houden.
Deze wordt in 2018 uitgebracht.

Er is een informatieve
bijeenkomst georganiseerd voor
Praktijkopleiders.

Via Kennispact wordt bekeken of
E-training een optie is om deze groep
beter te bereiken.

Tabel 1: Maatregelingen m.b.t. matching

Kwantitatief:
In tabel 2 en 3 staan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
onder studenten (JOB-monitor).

Tabel 2: JOB-monitor 2018 locatie Boxtel uitgesplitst naar opleiding

Tabel 3: JOB-monitor 2018 locatie Eindhoven uitgesplitst naar opleiding
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1. BEHAALDE RESULTATEN
In de volgende tabel worden de behaalde resultaten vergeleken met de
beoogde resultaten en de uitgangspositie uit het verbeterplan (paragraaf
2.3.1).
Behaald resultaat
voorjaar 2018

Uitgangspositie
verbeterplan

Gewenst resultaat
verbeterplan
voorjaar 2018

8 (lager dan 3,0)

5 (lager dan 3,0)

1 (lager dan 3,0)

18 (tussen 3,0 en 3,5)

12 (tussen 3,0 en 3,5)

6 (tussen 3,0 en 3,5)

19 (tussen 3,5 en 4,2)

29 (tussen 3,5 en 4,2)

3 (minimaal 4,2)

2 (minimaal 4,2)

JOB (zie tabel 2/3)
van de 48 resultaten op
een 5-puntschaal zijn er:

Tabel 4: behaalde resultaten in relatie tot beoogde resultaten bij thema matching

Toelichting op de behaalde resultaten
Uit tabel 4 blijkt dat de behaalde resultaten t.o.v. van de uitgangspositie
niet zijn verbeterd. Daardoor zijn ook de gewenste resultaten niet
behaald. Het is wel zo dat de “rode cijfers” (tabel 2 en 3) zitten bij vier
relatief kleine opleidingen. Deze opleidingen vertegenwoordigen 16%
van de totale populatie die op stage is geweest. Het zijn ook opleidingen
waarbij de hoeveelheid BPV-bedrijven klein is en het daardoor lastiger is
om goede BPV-plaatsen te vinden (zie cijfers macrodoelmatigheid SBB).
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1. BEHAALDE RESULTATEN
1.2 B
 EHAALDE RESULTATEN BEGELEIDING DOOR
SCHOOL
Kwalitatief:
Samenvatting maatregelen

Stand van zaken 1 juli 2018

Er is regelmatig een
afstemmingsoverleg met alle BPVbegeleiders.

Elke week ruim een half uur overleg.

Er is een jaarplanning van LOBactiviteiten ter voorbereiding op
stage op basis van LOB routekaart
en turning points

Is gerealiseerd.

Het BPV-werkboekje wordt
toegepast en geëvalueerd bij
studenten (tijdens terugkomdagen)
en bedrijven (tijdens bezoeken).

Is gerealiseerd. Werkboekje is hierdoor
komen te vervallen. Op OnStage en op
het Portaal staat BPV-proces. Op het
Portaal zijn ook de studie specifieke
opdrachten te vinden.

Elk bedrijf wordt tijdens de BPVperiode minimaal 1x bezocht en
1 x telefonisch benaderd.

Intentie is er. Borging nog onvoldoende.
Bij buitenlandstages niet altijd fysiek
bezoek, maar wel altijd contact via Skype.
Soms wordt, door tijdgebrek, het bedrijf
niet op het juiste moment bezocht (te laat
in de stageperiode).

Tabel 5: Maatregelingen m.b.t. begeleiding door school

Kwantitatief:
In tabel 6 en 7 staan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
onder studenten (JOB-monitor) en in tabel 8 en 9 onder de
stagebedrijven (BTO).

Tabel 6: JOB-monitor 2018 locatie Boxtel uitgesplitst naar opleiding

Tabel 7: JOB-monitor 2018 locatie Eindhoven uitgesplitst naar opleiding
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1. BEHAALDE RESULTATEN

Tabel 8: BTO 2018 locatie Boxtel uitgesplitst naar opleiding

Tabel 9: BTO 2018 locatie Eindhoven uitgesplitst naar opleiding

RESULTATENRAPPORTAGE VERBETERPLAN BPV 2016-2021

8

1. BEHAALDE RESULTATEN
Wanneer we de behaalde resultaten vergelijken met de beoogde
resultaten en de uitgangspositie uit het verbeterplan (paragraaf 2.3.2),
krijgen we het volgende overzicht:
Behaald resultaat voorjaar
2018

Uitgangspositie
verbeterplan

Gewenst resultaat
verbeterplan
voorjaar 2018

3 (lager dan 3,0)

2 (lager dan 3,0)

0 (lager dan 3,0)

9 (tussen 3,0 en 3,5)

10 (tussen 3,0 en 3,5)

6 (tussen 3,0 en 3,5)

4 (tussen 3,5 en 4,2)

4 (tussen 3,5 en 4,2)

0 (minimaal 4,2)

0 (minimaal 4,2)

JOB (zie tabel 6/7)
van de 16 resultaten op een
5-puntschaal zijn er:

BTO (zie tabel 8/9)
van de 22 rapportcijfers
zijn er:
0 (lager dan 6,0)

1 (lager dan 6,0)

0 (lager dan 6,0)

2 (tussen 6,0 en 6,5)

6 (tussen 6,0 en 6,5)

3 (tussen 6,0 en 6,5)

8 (tussen 6,5 en 7,0)

11 (tussen 6,5 en 7,0)

12 (minimaal 7,0)

4 (minimaal 7,0)

BTO (zie tabel 8/9)
van de 44 resultaten op een
5-puntschaal zijn er:
0 (lager dan 3,0)

0 (lager dan 3,0)

5 (tussen 3,0 en 3,3)

12 (tussen 3,0 en 3,3)

9 (tussen 3,3 en 3,5)

18 (tussen 3,3 en 3,5)

30 (minimaal 3,5)

14 (minimaal 3,5)

6 (tussen 3,0 en 3,3)

Tabel 10: b
 ehaalde resultaten in relatie tot beoogde resultaten bij thema
begeleiding door school

Toelichting op de behaalde resultaten
Uit tabel 10 blijkt dat de behaalde resultaten bij de JOB-monitor t.o.v.
de uitgangspositie niet zijn verbeterd. Wel zijn de laagste scores (de
“rode scores”, tabel 6) te vinden bij relatief kleinere opleidingen. Deze
opleidingen vertegenwoordigen 13% van de totale populatie die op stage
is.
De scores in de BTO zijn wel duidelijk verbeterd t.o.v. de uitgangspositie.
Ook als we naar de gewenste resultaten kijken zien we ditzelfde beeld.
Niet gehaald bij de JOB-monitor maar wel bij het BTO-onderzoek.
Dit betekent dat de ingezette maatregelen naar de bedrijven effectief
zijn geweest maar dat we v.w.b. de tevredenheid van de studenten
m.b.t. de begeleiding tijdens de BPV nog een verbeterslag te maken
hebben. Een grondige analyse moet duidelijk maken wat er nodig is om
de tevredenheid van de studenten m.b.t. de begeleiding tijdens de BPV
naar het gewenste niveau te brengen.
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1. BEHAALDE RESULTATEN
1.3 BEHAALDE RESULTATEN BPV-ORGANISATIE
Kwalitatief:
Samenvatting maatregelen

Stand van zaken 1 juli 2018

Er ligt een plan voor omklap BPV m.b.t.
extra benodigde faciliteiten en extra
formatie.

Gerealiseerd.

Er is een jaarplanning van LOBactiviteiten ter voorbereiding op stage
op basis van LOB-routekaart en turning
points.

Gerealiseerd.

Alle LOB’ers, BPV-verantwoordelijken en
bedrijfscontact-personen die betrokken
zijn bij de stagebegeleiding hebben
training applicatie OnStage gehad.

Gerealiseerd. Voor september
2018 staat opfristraining op de
agenda.

Tabel 11: Maatregelingen m.b.t. BPV-organisatie

Kwantitatief:
In tabel 12 en 13 staan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
onder de stagebedrijven (BTO).

Tabel 12: BTO 2018 locatie Boxtel uitgesplitst naar opleiding

Tabel 13: BTO 2018 locatie Eindhoven uitgesplitst naar opleiding

RESULTATENRAPPORTAGE VERBETERPLAN BPV 2016-2021

10

1. BEHAALDE RESULTATEN
In de volgende tabel worden de behaalde resultaten vergeleken met de
beoogde resultaten en de uitgangspositie uit het verbeterplan (paragraaf
2.3.3).
Behaald resultaat
voorjaar 2018

Uitgangspositie
verbeterplan

BTO (zie tabel 12/13)
van de 20 rapportcijfers*
zijn er:

(gebaseerd op 22 resultaten)

0 (lager dan 6,0)

2 (lager dan 6,0)

0 (tussen 6,0 en 6,5)

1 (tussen 6,0 en 6,5)

1 (tussen 6,5 en 7,0)

9 (tussen 6,5 en 7,0)

19 (minimaal 7,0)

10 (minimaal 7,0)

Gewenst resultaat
verbeterplan
voorjaar 2018

0 (lager dan 6,0)

BTO (zie tabel 12/13)
van de 44 resultaten op een
5-puntschaal zijn er:
0 (lager dan 3,0)

0 (lager dan 3,0)

6 (tussen 3,0 en 3,3)

6 (tussen 3,0 en 3,3)

13 (tussen 3,3 en 3,5)

12 (tussen 3,3 en 3,5)

25 (minimaal 3,5)

26 (minimaal 3,5)

3 (tussen 3,0 en 3,3)

*maar 20 scores omdat er “twee rapportcijfers” niet zijn ingevuld

Tabel 14: b
 ehaalde resultaten in relatie tot beoogde resultaten bij thema
bpv-organisatie

Toelichting op de behaalde resultaten:
De behaalde resultaten laten t.o.v. de uitgangspositie een wisselend
beeld zien. De scores uitgedrukt in rapportcijfers zijn sterk verbeterd.
95% van de bedrijven geeft als rapportcijfer een 7 of meer. Daarentegen
zijn de scores uitgedrukt in een 5-puntschaal ongeveer gelijk gebleven.
Het gewenste resultaat hebben we voor wat betreft de rapportcijfers
wel gehaald maar voor wat betreft de vragen op een vijfpuntschaal niet
gehaald. Vooral de vraag “de wijze waarop SintLucas adequaat reageert
op ontwikkelingen in het bedrijfsleven” scoort nog niet volgens de
verwachtingen.
Voor ons maken de behaalde resultaten duidelijk dat we met de ingezette
veranderingen binnen de BPV-organisatie op de goede weg zijn, maar dat
we nog niet klaar zijn.
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2. COLLEGIALE CONSULTATIE
De collegiale consulatie heeft het afgelopen jaar op een andere manier
plaats gevonden. Niet met collega vakinstelling CIBAP maar binnen
de werkgroep BPV van Kennispact Brabant. Kennispact Brabant is een
samenwerkingsverband tussen Brabantse mbo-scholen, de Brabants
Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de provincie Noord-Brabant.
Met dit Kennispact Brabant brengt de provincie werkgevers en de
tien Brabantse Mbo-scholen met elkaar in contact om de aansluiting
met de beroepen van morgen niet te missen en om samen te werken
aan vernieuwing van het onderwijs en een betere aansluiting op de
arbeidsmarkt.
In de werkgroep BPV wordt met de andere Brabantse Mbo-scholen
kennis- en ervaring gedeeld m.b.t. de inrichting van proces en
organisatie van de BPV binnen de opleidingen, de begeleiding tijdens de
BPV en het vormgeven van opleidingstrajecten voor loopbaanbegeleiders,
praktijkopleiders en stageconsulenten of stagedocenten.
Minimaal eenmaal per jaar vindt afstemming met ROC Scalda plaats over
OnStage en de ontwikkelingen in de toekomst.
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BIJLAGE
Overzicht van de opleidingen met gebruikte namen/afkortingen
in tabellen:
Naam opleidingscluster

Afkorting

Opleidingsnaam

VPRM

VPRM

Ruimtelijk Vormgever

2D

MV

Mediavormgever

3D

PIE

Projectleider Interieur Exterieur

SWD

Stand, Winkel en Decorvormgever

VPP

Vormgever Product Presentatie

CRV

Creatief Vakman

CRV-S

Schilderspecialist

VMTAV-productie

AP-F

AV-Productie - Fotograaf

AP-AV

AV-Productie - AV-specialist

VMT- Mediavormgeving

MV

Mediavormgever

VMTGaming

GA

Game Artist

GD

Gamedeveloper

MD

Mediadeveloper

MM

Mediamanagement

PET

Podium- en evenemententechniek

DP

DTP

PS

Printmedia/Signmaker

Creatief Vakman

Event

Media-productie

Overzicht aantal studenten betrokken bij de BPV in % van totaal:

Aantal studenten

Aantal studenten

VPRM

PIE

SWD

VPP

CRV

18%

3%

5%

3%

6%

AP-F

AP-AV

3%

7%

GA

GD

7%

MD

2%

1%

MV
17%

CRV-S
2%
MM

PET

7%

6%

DP

PS

4%

7%

Overzicht aantallen respondenten Studententevredenheidsonderzoek 2018:

Aantal studenten

Aantal studenten

VPRM

PIE

SWD

VPP

CRV

CRV-S

208

30

31

24

69

18

AP-F

AP-AV

GA

GD

MD

MV

MM

PET

DP

PS

37

53

72

13

11

115

50

32

36

63

Overzicht aantallen respondenten Bedrijfstevredenheidsonderzoek (BTO) 2018:

Aantal bedrijven

Aantal bedrijven

VPRM

PIE

SWD

VPP

CRV

CRV-S

52

6

8

8

13

3

Event

Mediaproductie

VMT
Gaming

VMT
MediaVG

VMT
AV-prod.

9

12

11

13

22
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