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Uw BPV LOB-Proof 

BPV   ||   LOB-Proof   ||   Meetlat

Is uw BPV LOB-proof? Wij brengen dit voor u in kaart, ontzorgen u en gaan met u aan de slag in 
verschillende werksessies om dit te bereiken! 

DOELGROEP 
BPV-coördinatoren, BPV-begeleiders vanuit de 
school, BPV-begeleiders vanuit de instellingen,  
verantwoordelijke(n)/portefeuillehouder(s) voor 
LOB, bedrijven, studieloopbaanbegeleiders, 
mentoren etc. 

INHOUD 
Wij toetsten de BPV aan de drie criteria voor een 
loopbaangerichte leeromgeving. De drie criteria 
zijn: 
1.	 Het	leren	moet	praktijkgestuurd	zijn.	Dat	wil	
zeggen dat studenten kennis moeten kunnen maken 
met de échte wereld om levensechte ervaringen op 
te kunnen doen.
2. Het leren moet dialogisch zijn. Om betekenis 
te kunnen geven aan de opgedane ervaringen zijn 
gesprekken	nodig	met	docenten	en	praktijkbegelei-
ders.
3. Er moeten keuzemogelijkheden zijn. Naar-
mate	studenten	meer	praktijkervaring	opdoen	en	
daarover in gesprek gaan, leren zij zichzelf beter 
kennen	en	wordt	de	behoefte	om	eigen	keuzes	te	
maken groter.

STAP 1: IN KAART BRENGEN   
Hoe scoort u op de meetlat? Hoe LOB-proof is 
uw BPV? Hoe brengen we dat precies in kaart?

1. Scan:	hoe	komen	de	vijf	loopbaancompetenties	
terug in de BPV?
2. Interview stakeholders: hoe ziet het proces van 
begeleiding	voor,	tijdens	en	na	de	BPV,	er	uit?
3. Analyseren van het BPV-boek (en opdrachten).

Investering  
€1500,- (inclusief verslaglegging en aanbevelingen 
voor vervolg/werksessies)

STAP 2: AAN DE SLAG
Samen met u werken we  aan een hogere 
score	op		de	meetlat.	In	ons	aanbod	zitten	
drie werksessies, die tevens aansluiten bij de 

resultaten uit stap 1. Stap 1 is dan ook voorwaarde-
lijk om de werksessies te kunnen organiseren. 

Werksessie 1  
Hoe	dagen	we	de	student	tijdens	de	BPV	uit	om	de	
vijf	loopbaancompetenties	te	ontwikkelen?	We	gaan	
aan	de	slag	met	vijf	loopbaancompetenties	in	relatie	
tot de BPV. Welke vragen stel je op welk moment en 
hoe krijgt de student inzicht in zijn eigen ontwikke-
lingsproces?   

Werksessie 2  
Loopbaangerichte	begeleiding	voor,	tijdens	en	na	de	
BPV. Het creëren we een loopbaangerichte leerom-
geving voor onze studenten: wat doen we goed en 
wat kan beter?  

Werksessie 3  
Aan de slag met het BPV-boek! Met de opbrengsten 
uit werksessie 1 en 2 gaan we aan de slag met het 
BPV-boek. Wat kunnen we (binnen de mogelijk-
heden) veranderen, aanpassen, toevoegen of juist 
weglaten? 

Investering  
€750,- per werksessie (dagdeel) 
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www.kpcgroep.nl

Marionette 
Vogels

06-30452697

M.Vogels@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

http://www.kpcgroep.nl
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