
BEROEPSPRAKTIJKVORMING
STAGE 2022 – 2023

LOB-PTA KLAS: 3 en 4
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DOEL BeroepsPrakrijkVorming (lees; stage)

• Kennismaken met een arbeidsorganisatie/bedrijfsleven

• Beroepsoriëntatie op leren en werken.

• LOB competenties; Op College St Paul worden leerlingen begeleid naar een vervolgopleiding en baan.

• Het doorlopen van een BPV-periode is een onderdeel van het VMBO-examen, het is dan ook 

een verplicht onderdeel voor alle leerlingen.

• Er wordt verzocht afspraken met de arts, tandarts e.d. zo mogelijk buiten deze periode te maken.

• De BPV-dagen zijn doordeweeks van maandag t/m vrijdag.

• De leerling krijgt geen financiële tegemoetkoming ook geen reiskosten aangezien het hier schooltijd betreft.



BPV periode leerjaar 3

KLAS WEEK DATA

3A 7 & 8 MA 13 T/M VR 24 FEB

3B 11 & 12 MA 13 T/M VR 24 MAART

3C 11 & 12 MA 13 T/M VR 24 MAART

3D 13 & 14 MA 27 MRT T/M VR 7 APRIL



BPV periode leerjaar 4

KLAS WEEK DATA

4A 39 & 40 MA 26 SEPT T/M VR 7 OKT

4B 41 & 42 MA 10 OKT T/M VR 21 OKT

4C 41 & 42 MA 10 OKT T/M VR  21 OKT

4D 45 & 46 MA 7 NOV T/M VR 18 NOV

4E 45 & 46 MA 7 NOV T/M VR 18 NOV



BPV werktijden

Arbeidstijden 14 en 15-jarigen:

* maximaal 7 uur per dag

* minimaal 30 en maximaal 35 uur per week

* arbeidstijden tussen 7.00 en 19.00

* niet op zondag

Arbeidstijden 16 en 17-jarigen:

* maximaal 9 uur per dag

* minimaal 35 en maximaal 40 uur per week

* arbeidstijden tussen 6.00 en 22.00



Kwaliteitseisen stagebedrijf

• Bij het BPV-bedrijf heeft de leerling een BPV-begeleider of een vaste aanspreekpersoon.

• Het bedrijf biedt de leerling afwisselende werkzaamheden. Deze plek mag eenmalig worden benut.

• Indien het bedrijf 1 dag in de week gesloten is, moet de leerling de uren op een andere dag inhalen, wellicht 

buiten de stageweken. Als de leerling de uren op bijvoorbeeld een zaterdag wil inhalen, valt de leerling onder 

de WA-verzekering van ouders. 

• Het bedrijf moet in Den Haag of omgeving gevestigd zijn (i.v.m. bezoek door mentor).

• Het is niet de bedoeling dat leerlingen stage gaan lopen bij familie/kennissen op dezelfde afdeling.

• Bij het BPV-bedrijf kan de leerling geen stage lopen als daar al een andere leerling van College St. Paul stage 

loopt tenzij dit op verschillende afdelingen gebeurt.

• N.B. Stage lopen bij beveiliging, brandweer, politie of ziekenhuis is geen optie: deze instellingen bieden alleen 

stageplaatsen aan MBO-leerlingen van 16 jaar of ouder.



Stageboek

• Volgens het LOB-PTA krijgen de leerlingen een stageboek mee waarin opdrachten staan die tijdens deze periode 

gemaakt moeten worden.

• Alle opdrachten moeten tijdens stageweken gemaakt en ondertekend worden door de stagebegeleider

• Bij geen handtekening; kan je een opdracht niet beoordelen

• De opdrachten en de BPV worden door het BPV-bedrijf en door de mentor beoordeeld.



Verzuim en privacy 

• Alle contacten tussen de ouders/leerlingen en het BPV-adres verlopen via school. 

• Let op: Bij ziekte worden door de ouders/verzorgers zowel het BPV-bedrijf als de school ingelicht.



Tot slot: Alle stappen op een rij 

Stap 1: Leerling zoekt zelf een stageplek met behulp van ouder(s)/verzorg(st)er(s).

Stap 2: De leerling meldt de gevonden plek bij mentor en vraagt om een stagecontract in 3-voud; ouders, school en

stagebedrijf

Stap 3: Mentor verzamelt alle stagecontracten en levert deze in bij Mevr. Buyukhan onze stagecoördinator

Stap 4: Mentor deelt laatste week voor stageperiode het stageboekje uit en neemt dit door met mentorleerlingen.  

Stap 5: Mentoren bezoeken mentorleerlingen tweemaal 

Stap 6: Leerling maakt zijn stageopdrachten tijdens stage uren

Stap 7: Leerling presenteert zijn PowerPointpresentatie aan mentor & klas

Stap 8: Pas als de BPV succesvol wordt afgesloten wordt dit geregistreerd in Magister. 


