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Binnenkort ga je starten met de stage (BPV) binnen je opleiding
Wat is BPV?

Waar kun je stage lopen?

Bij Curio noemen we stage BPV. BPV staat voor beroepspraktijkvorming.

Je loopt stage bij een bedrijf of instelling dat erkend is als leerbedrijf. Dit betekent

BPV is het leren van een vak in de praktijk. Dit is, een belangrijk onderdeel van

dat ze zijn goedgekeurd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

het beroepsonderwijs. Je gaat dus écht bij een bedrijf of instelling aan de slag.

Bedrijfsleven (SBB). De SBB gaat na of de bedrijven aan de kwaliteitseisen voldoen.

Je moet een voldoende halen voor BPV om je diploma te halen.

Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Waarom is BPV belangrijk voor je opleiding?

Wie begeleidt je tijdens de BPV?

Je krijgt tijdens deze stage(s) de kans om mee te draaien in de praktijk. Dit is in

Bij BPV is een goede begeleiding belangrijk. Je hebt 2 begeleiders: 1 op school en

een bedrijf of instelling waar mensen werken die het beroep uitvoeren waarvoor

1 op je stageplaats. Op school is de BPV-begeleider je vaste aanspreekpunt. Soms

jij nu leert. Zo ervaar je in de praktijk of het beroep echt bij je past. En nu kun je

is dat je studieloopbaanbegeleider (SLB’er), maar dat hoeft niet. In het bedrijf of de

ook de kennis die je op school hebt geleerd, toepassen in het bedrijf. De BPV

instelling is de begeleider een deskundige praktijkopleider die je opleidt, motiveert

moet goed zijn voorbereid. Dan verloopt de stage soepel.

en begeleidt.

BPV tijdens BOL- of BBL-opleiding

Tijdens de stage krijg je een BPV-werkboek. Hierin staan de opdrachten die je bij

Bij een BOL-opleiding bestaat de BPV uit de stage(s) die je bij een bedrijf of instelling

het bedrijf of organisatie uitvoert. De BPV-begeleider heeft regelmatig contact met

loopt. Volg je een BBL-opleiding, dan werk je al in een bedrijf en ga je 1 dag per week

je om te horen hoe het op het werk gaat. Ook overlegt hij met de praktijkopleider

naar school. Dan is de BPV de baan die je hebt.

hoe het gaat op je stage. De praktijkopleider beoordeelt hoe je de opdrachten en
werkzaamheden uitvoert.
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Wat is de BPV-overeenkomst?

Stagewerkplek doorgeven

De BPV-overeenkomst heet een POK: praktijkovereenkomst.

Om de praktijkovereenkomst te maken, hebben we de gegevens nodig.

De praktijkovereenkomst is een persoonlijk contract tussen jou, de school en

Wanneer je een stageplek hebt gevonden, is het belangrijk om deze zo snel

het stagebedrijf. In de POK vind je de rechten en plichten van de school, van jou

mogelijk aan je opleiding door te geven. Dit doe je via education online.

en het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst moet door alle drie partijen worden

Hiervoor heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

ondertekend. De POK kan alleen afgesloten worden met een instelling/ bedrijf dat
door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend is.

Om het doorgeven wat makkelijker te maken, hebben we een korte instructie
gemaakt die je hier kunt vinden.

In de POK staat:
1. Het aantal uren dat je stage loopt en in welke periode
2. De naam van je BPV-begeleider + BPV-opleider
3. Eventueel de keuzedelen die je (gedeeltelijk) in de BPV doet
In de algemene voorwaarden van de POK vind je nog meer informatie over jouw
rechten en plichten tijdens de stage. Je bent er zelf (mede)verantwoordelijk voor
dat de POK ondertekend door alle partijen weer wordt ingeleverd op school.
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Kun je stagevergoedingen krijgen?
Een leerbedrijf kan een onkosten- of reiskostenvergoeding betalen tijdens de
BPV-periode. Dit geldt voor BOL- en BBL-studenten. In sommige branches zijn
stagevergoedingen in de cao geregeld. Deze vergoedingen kunnen gevolgen
hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. De Belastingdienst en DUO
kunnen hierover meer informatie geven.
Als BBL-student ben je in dienst van een organisatie. Dan ontvang je meestal
een salaris. Dit is niet standaard het geval. Bedrijven hoeven geen salaris te
bieden, het mag ook een vergoeding zijn.

stage lopen in het
buitenland

contactgegevens
Curio

lees meer

lees meer
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Als er iets misgaat op je stage
Tijdens de BPV kom je in situaties die voor jou nog onbekend zijn. Je kunt ervan

Welke situaties zijn er mogelijk?

uitgaan dat iedereen binnen je leerbedrijf zijn werk zo goed mogelijk doet.

In het deelnemersstatuut¹ staan de rechten en plichten van alle studenten bij Curio.

Toch kunnen er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent. Je kunt een

Eigenlijk zijn er bij klachtenrecht 4 situaties. Voor elke situatie is een stappenplan

klacht hebben over de begeleiding vanuit school. Of over de begeleiding op het

gemaakt. Daarin is aangegeven welke stappen je moet volgen. En wat je in een

BPV-bedrijf. Maar het kan ook gebeuren dat je je seksueel geïntimideerd voelt

bepaalde stap moet doen.

of gediscrimineerd. Het is goed om dit op tijd te bespreken. Zo voorkom je een
officiële klacht. Ben je het toch oneens met bepaalde zaken, dan zijn er twee
mogelijkheden. Je dient een officiële klacht in, of een bezwaar.

Wat is het verschil tussen een bezwaar en een officiële klacht?

situatie 1

situatie 2

situatie 3

situatie 4

Een klacht kun je indienen als je je niet goed behandeld voelt. Bijvoorbeeld
bij discriminatie. Of als een medewerker van het stagebedrijf of de docent
zich niet netjes naar jou toe gedraagt.
Een bezwaar gaat over een beslissing waar je het niet eens mee bent.
Denk hier bijvoorbeeld aan een stagebeoordeling. Of als je bij het
stagebedrijf wordt weggestuurd.

Bij wie kun je terecht met jouw klacht of bezwaar?
Het is belangrijk dat je terecht kunt bij iemand bij wie je je veilig voelt om je
verhaal te doen. Afhankelijk van de situatie kan dat je BPV-begeleider zijn van
school. Maar misschien spreek je liever met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er)

¹ Het deelnemersstatuut is te vinden via de website van

of met de teamvoorzitter. Ook is er een vertrouwenspersoon op school die jou

Curio > voor studenten > regelingen en procedures

verder kan helpen.

mbo. Op de algemene website van Curio vind je ook de
klachtenregelingen verder uitgewerkt, zie www.curio.nl.
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Hoe dien je een klacht in?
Je kunt een klacht digitaal indienen door het klachtenformulier in te vullen. Na
het verzenden krijg je automatisch een ontvangstbevestiging. Dan wordt je mail
in behandeling genomen. Vul dus een geldig e-mailadres in. Controleer als je de
bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox.

klachtenregeling
leerlingen/studenten
Curio

Voor vragen kan je ook mailen naar: klacht@curio.nl
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Situatie 1
Je bent het niet eens met hoe het gaat of met een beslissing over de
examinering (in de BPV).

Stap 1
Probeer eerst in een persoonlijk gesprek een oplossing te vinden.

Stap 2
Als stap 1 is mislukt of je bent niet tevreden over het gesprek, ga je naar stap 2.
Laat schriftelijk aan de examencommissie weten dat je bezwaar maakt.
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Situatie 2
Je bent het niet eens met een besluit over toelating of verwijdering
van de stage.

Wat doe je?
Je dient meteen een schriftelijk bezwaar in bij de algemeen directeur van je school.
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Situatie 3
Je hebt te maken met ongewenst gedrag tegen jou.

Wat doe je?
Als het mogelijk is, spreek je degene die zich ongewenst tegen jou gedraagt,
meteen aan. Je kunt ook meteen een afspraak met een vertrouwenspersoon
maken van jouw school. De vertrouwenspersoon kan je helpen om je klacht op
papier te zetten en in te dienen bij de klachtencommissie van Curio.
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Situatie 4
Je hebt met een andere dan hiervoor genoemde situatie te maken,
bijvoorbeeld een klacht tegen je stagebedrijf.

Stap 1
Probeer in direct overleg met school en/of stagebedrijf tot een oplossing te komen.

Stap 2
Als stap 1 niet mogelijk is of je bent er niet tevreden over, ga je naar stap 2.
Maak schriftelijk bezwaar via het klachtenformulier.
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Je vindt alle regels en informatie waaraan de school moet

OER is de onderwijs- en examenregeling

voldoen terug in:

Hierin staat:

•

OOK (Onderwijsovereenkomst)

•

Een algemeen overzicht van het onderwijsprogramma

•

OER (Onderwijs- en Examenreglement)

•

De verdeling tussen les, beroepspraktijkvorming (stage) en zelfstudie

•

POK (Praktijkovereenkomst)

•

De organisatie en de beoordeling van jouw beroepspraktijkvorming

•

Deelnemersstatuut

•

De begeleiding bij je loopbaan, studieloopbaan en beroepspraktijkvorming

•

Het examenplan en informatie over de organisatie en regelingen

OOK is de onderwijsovereenkomst
De onderwijsovereenkomst (OOK) is een contract tussen de student en de school.

van de examens
•

Informatie over de diplomering

In elke onderwijsovereenkomst staan de rechten en plichten van de student en
de school, maar ook andere dingen. Je ondertekent de OOK aan het begin van je
mbo-opleiding. Ben je minderjarig, dan ondertekent één van je ouders/verzorgers.
Zonder een getekende OOK is jouw inschrijving niet geldig. Dan mag je geen
onderwijs volgen. Een heel belangrijk document dus.

OOK

OER

POK
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OER
De OER hoort speciaal bij jouw opleiding. Je kunt hem terugvinden op het
studentenportaal (vanaf schooljaar 2020-2021).

Ga naar het
studentenportaal
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Erkenning van het stagebedrijf
Volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs ben je als mbo-student verplicht
het praktijkgedeelte van je opleiding (stage) bij een erkend leerbedrijf te
volgen. Curio en het bedrijfsleven werken samen in Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om jou de beste praktijkopleiding te geven.
Let dus goed op of het bedrijf waar je de stage wilt volgen, ook erkend is.
Anders loop je een risico dat je stage-uren niet meetellen voor de opleiding.
SBB helpt jou ook verder bij het vinden van een stage of leerbaan bij een erkend
leerbedrijf. Het is dus handig om op deze site te kijken: www.stagemarkt.nl

stagemarkt.nl
lees meer
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Stagediscriminatie
Curio keurt iedere vorm van discriminatie af. Wat kun je doen als je denkt

Wanneer is er sprake van discriminatie?

gediscrimineerd te worden bij het zoeken van een stageplaats of tijdens je stage?

Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen
op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld verschil worden

Heb je het idee dat het voor jou moeilijker is om een stageplaats te vinden dan

gemaakt op afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele gerichtheid, leeftijd,

voorjouw klasgenoten? En vind je daarbij dat je niet eerlijk behandeld wordt?

godsdienst, handicap of chronische ziekte.

Of denk je dat je tijdens je stage oneerlijk behandeld wordt door medewerkers
binnen het stagebedrijf? Neem dan altijd hierover contact op met je SLB’er of

Wat gebeurt er met de melding?

BPV-begeleider. Leg uit wat er aan de hand is en waarom je denkt gediscrimineerd

SBB onderzoekt de melding. Als de stagediscriminatie bewezen is, kan SBB de

te worden. Samen kunnen jullie naar een oplossing kijken.

erkenning van een leerbedrijf stoppen wegens discriminatie. Dan zoekt SBB
samen met Curio actief naar een vervangende stageplek voor jou.

Vinden jij en je begeleider samen geen oplossing?
Dan kun je contact opnemen met meldpunt discriminatie van SBB.

Niet alles is discriminatie
Er zijn situaties waarin het niet verboden is om verschil te maken tussen mensen.
Iemand weigeren voor een stage als receptionist, omdat hij of zij de taal niet
goed genoeg kent, is geen discriminatie. De taal goed kennen is namelijk
belangrijk om de functie goed te kunnen uitvoeren.
Iemand weigeren voor diezelfde stage, omdat hij of zij een donkere huidskleur
heeft of een hoofddoek draagt, is wel discriminatie. Discriminatie is in Nederland
volgens de wet verboden. Dat is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

vorige

klachten

belangrijke informatie

erkenning stagebedrijf

stagediscriminatie

verzekering

keuzedelen

home / verzekering

Verzekering tijdens je stage
Informatie over verzekeringen

Deze verzekering geldt in de tijd dat je op school aanwezig bent. Of als je stage

Curio heeft voor alle studenten een kleine ongevallenverzekering afgesloten. Deze

loopt in het leerwerkbedrijf.

is geldig tijdens de schooluren in het schoolgebouw en op de terreinen die bij
school horen. Ook ben je verzekerd tijdens stages, excursies, sportevenementen en

Deze aansprakelijkheidsverzekering geldt niet bij:

schoolreizen die door de schoolleiding zijn georganiseerd. Je bent ook verzekerd in

1.

Opzettelijk toegebrachte schade

de tijd die nodig is om langs de gebruikelijke weg van huis naar school/ stageplaats

2.

Het risico van het gebruiken, het houden of besturen van motorrijtuigen
zoals ook bromfietsen

te komen en weer terug.
3.

Eventuele privé-activiteiten tijdens schoolreizen en/of stage

Curio heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle studenten
van Curio.

Zowel de ongevallenverzekering als de aansprakelijkheidsverzekering zijn
aanvullend. Dit wil zeggen dat de verzekering pas ingaat als er geen andere
verzekering is. Bijvoorbeeld als je eigen aansprakelijkheids- of zorgverzekering
onvoldoende dekking biedt.
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Aansprakelijkheid tijdens de stage
Over het algemeen geldt dat het leerwerkbedrijf waar je stage loopt, aansprakelijk

Praktijkovereenkomst

is voor de schade die je als stagiair(e) veroorzaakt of lijdt. Dus bij schade moet het

Voorafgaand aan de stage wordt de praktijkovereenkomst (POK) gesloten door de

leerwerkbedrijf betalen, behalve bij schade met opzet.

student, Curio en het leerwerkbedrijf. Het is belangrijk dat de POK ondertekend

In de wet is namelijk geregeld dat de stagiair(e) niet aansprakelijk is als hij tijdens

(door alle drie partijen) is ingeleverd op school. Alleen op deze manier ben je

zijn werk schade veroorzaakt bij de werkgever.

verzekerd via het bedrijf en de school.

Voor het leerwerkbedrijf is het daarom belangrijk om zich goed te verzekeren voor
schade door of aan stagiaires.

Relatie met verzekering Curio
Curio heeft in haar verzekeringspakket voor haar studenten een zogenaamde
’stageclausule’ opgenomen. Als je tijdens je stage onverwacht toch wettelijk
aansprakelijk bent, wordt dat betaald vanuit de Curio stageclausule.
Er zijn wel uitzonderingen op de stageclausule. Zo is de schade veroorzaakt door,
met of aan motorrijtuigen op de openbare weg, niet verzekerd.
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Wat te doen bij schade tijdens de BPV
Het leerwerkbedrijf) neemt contact op met jouw BPV-begeleider.
Je BPV-begeleider wijst de praktijkopleider op de eigen
aansprakelijkheidsverzekering als jij als stagiair(e) schade hebt veroorzaakt.
De BPV-begeleider meldt de schade bij de facilitair coördinator van de school.
Curio handelt de schade verder af.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Curio huisvesting en facilitaire zaken in Etten-Leur.
Contactpersoon is Anissa Allouchi of Erik Groels, 076-5048000.
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Ga je in het buitenland stage lopen?
Binnen Curio kun je in het buitenland stage lopen.
Stage lopen in het buitenland geeft je veel voordelen:
1.

Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling

2.

Je leert op eigen benen te staan en je wordt zelfstandiger

3.

Het staat goed op je cv

4.

Je leert een vreemde taal

5.

Je krijgt meer begrip voor culture verschillen als je langere tijd
in het buitenland gewoond en gewerkt hebt.

6.

Je krijgt nieuwe vrienden!

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op de website curioworldwise.nl
Lees daar de verhalen van andere Curio studenten met ervaring in het buitenland.

Ben je enthousiast?
Praat erover met je SLB’er of de coördinator internationalisering op jouw school.
Zij kunnen je verder helpen.

klachten

belangrijke informatie

erkenning stagebedrijf

stagediscriminatie

verzekering

keuzedelen

home / keuzedelen

Jij hebt het voor het kiezen!
Op school krijg je praktijk- en theorievakken die bij je opleiding horen. Daarnaast

Meer informatie?

heb je ook wat te kiezen, dat zijn keuzedelen. Je kunt een deel van je opleiding

Kijk op onze website:

invullen met keuzedelen. Dit maakt jouw diploma uniek.
Met het kiezen van een keuzedeel, maak je je opleiding aantrekkelijker voor jezelf.

curio.nl

Je kunt je kennis over een onderwerp verdiepen. Je kunt ook nieuwe vakken kiezen
en zo je opleiding verbreden. Zo ben je beter voorbereid op je toekomst.
Het moment waarop je een keuzedeel kiest en volgt, is per opleiding verschillend.
Alle informatie over jouw keuzedelen krijg je dan ook van je opleiding.
Je SLB’er helpt je bij het maken van goede keuzes.

Hoe werkt het dan?
Een voorbeeld. Je volgt de opleiding tot Manager Retail. En je wilt later aan de slag
bij een winkel in een plaats waar veel Duitsers op vakantie gaan. Dan is het handig
als jij Duits kan spreken. Het keuzedeel Duits is dan voor jou wellicht interessant.
In het overzicht van je school kun je zien welke keuzedelen worden aangeboden.
Wil je ook kijken wat de andere opleidingen en andere colleges aanbieden?
Samen met je SLB’er kun je de mogelijkheden en voorwaarden bekijken en
afspraken maken.
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Curio
Hoofdlocatie
Trivium 74
4873 LP Etten-Leur
Postbus 699
4870 AR Etten-Leur
076 504 80 00
infopunt@curio.nl
WhatsApp: 06 22 08 91 33
Op werkdagen (9-17 uur) reageren we dezelfde dag.
Anders de eerstvolgende werkdag.

