
GRONDIG  2  202164

ONDERNEMEN MET CUMELA

Veel cumelabedrijven bieden stageplekken aan 
studenten om het vak te leren. Het vak leren ge-
beurt door samen te werken, schoolopdrachten 
uit te voeren en heel veel praktijkervaring op te 
doen. De school en het leerbedrijf zijn samen 
verantwoordelijk voor de opleiding van studen-
ten. Maar weet een leerbedrijf wel duidelijk wat 
de studenten tijdens een beroepspraktijkvor-
ming moeten leren om te worden klaargestoomd 
voor het echte werk? Als leerbedrijven studenten 
hebben van diverse scholen zijn er vaak verschil-
lende stageboekjes en begeleidingsinstrumen-
ten in omloop. Hierdoor is het voor leerbedrijven 
niet gemakkelijk om de studenten op een een-
duidige manier te begeleiden. 

Daarnaast is er vaak geen heldere ‘meetlat’ die 
inzicht geeft in wat de studenten nog moeten 
leren voor het praktijkexamen. Het bieden van 
een stageplek kost hierdoor soms meer energie 
dan dat het oplevert voor de student en het leer-
bedrijf. Leerbedrijven hebben in het algemeen 
een positieve houding en willen het vak graag 
overbrengen op de student. Toch lukt dat niet 
altijd. De hectiek van de dag en het ontbreken 
van een structuur staan een goede begeleiding 
in de weg.

STRUCTUUR LEIDT TOT KWALITEIT
Dit kan en moet anders, vandaar dat verschil-
lende AOC’s en meerdere opleidingen, waaron-
der Groen, Grond & Infra, hebben besloten om 
een kwaliteitsimpuls te geven aan de beroeps-
praktijkvorming. Het project ‘Digitale BPV-tool’ 
is van start gegaan. Dat is een digitale omgeving 
waarin studenten en praktijkopleiders vastleg-
gen wat de student in de desbetreffende prak-

tijkperiode gaat leren. In feite is dit een soort 
digitale handleiding, waarin je ook de vorderin-
gen vastlegt. In de omgeving houden student en 
praktijkopleider bij hoe de student zich ontwik-
kelt van beginner naar gevorderde. De praktij-
kopleider kan de student gericht opdrachten 

BPV-tool 
  gaat digitaal

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR  
EEN GOEDE BEGELEIDING

Als bedrijf wil je medewerkers die het vak verstaan. Goede beroepspraktijkvorming 
zorgt voor passie voor het vak. Als leerbedrijf heb je daarmee de sleutel tot succes  
in handen om leerlingen te vormen. De digitale BPV-tool is een nieuw gereedschap 
voor een goede begeleiding. 

- DIGITALE BPV-TOOL
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geven die passen bij zijn ontwikkeling. Schoolop-
drachten, uitkomsten van de begeleidingsge-
sprekken en bewijsmaterialen voor het portfolio 
worden in dit instrument opgeslagen. Het ge-
bruik van de tool past goed in het digitale tijd-
perk van onze studenten.

ROL VAN CUMELA
Het maken van een kwaliteitsslag bij de beroeps-
praktijkvorming is als speerpunt opgenomen in 
de beleidsvisie van Cumela. De BPV-tool past 
hier naadloos in. Cumela is ook nauw betrokken 
bij de ontwikkeling en het gebruik van de BPV-
tool. Hiermee zorgen we voor een actievere 
praktijkbegeleiding door ondernemers en 
medewerkers.

PILOT GESTART
Er is een pilot gestart waarbij praktijkopleiders, 
coördinatoren beroepspraktijkvorming en stu-
denten uitleg krijgen over het gebruik en de 
voordelen van de tool. Er zijn korte instructie-
filmpjes en animaties gemaakt en er is persoon-
lijk contact vanuit de scholen. De pilot draait nu 
bij een beperkt aantal scholen en bedrijven en 
vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt het ge-
heel verder uitgerold. Door naar de link bij dit 
artikel te gaan, kun je een eerste instructie 
bekijken.

Voor meer informatie kun je terecht bij de  
Ondernemerslijn of bij de beleidsmedewerkers 
onderwijs, Marije van Beurden en Dick Klop.

Tekst: Dick Klop
Foto’s: Cumela Communicatie
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FPRKOANUQXU 
OF OP DE CUMELA-WEBSITE 

HTTPS://WWW.CUMELA.NL/NIEUWS/NIEUWS/
BTG-GGI-ZET-OP-PRAKTIJKLEREN

HET PROJECT DIGITALE BPV-TOOL WORDT MEDE GESUBSIDIEERD  
DOOR HET AEQUOR STIMULERINGSFONDS.

ADVERTENTIE

€ 1.240,-
in plaats van € 1.536,-

*

Messensl� per
MS 100

*

incl. Koelinrichting

www.goeweil.com

Voor meer infos contacteer: Frank Eugelink
Mobil: +31 (0) 6 270 430 53 | E-Mail: frank.eugelink@goeweil.com

* Pr� zen excl. BTW / waterwegen | G1015: Aanbod geldig tot 31/03/2021. Levering af fabriek. 
RBG + MS 100: Aanbod geldig tot 30/04/2021. Geleverd

G1015
Rondebalen-Wikkelmachine

€ 14.000,-
in plaats van € 16.733,-

*

G1015
Voorjaarsactie

Rondebalen-Gr� per
RBG

incl. Euro-Vangraam
€ 1.260,-
in plaats van € 1.646,-

*


