Procedure BPV-plaatsen RBB West-Brabant Vitalis zorg en welzijn
Het RBB West-Brabant is het centrale punt voor de planning van de BPV voor de opleidingen
gezondheidszorg en (M)MZ van:
•
•
•

Avans Hogeschool in Breda, HBO-verpleegkundige
Kellebeek College in Roosendaal, zorghulp, helpende, verzorgende, verpleegkundige en
(M)MZ
Vitalis College in Breda, zorghulp, helpende, verzorgende, verpleegkundige en (M)MZ

Je kunt ons bereiken via 076-5733318 of rbb@partnersinopleiden.nl.
Wij doen ons uiterste best om alle studenten zo goed mogelijk van een BPV-plaats te voorzien. Dit
doen we aan de hand van een aantal regels. Deze regels zijn vastgesteld in overleg tussen school en
RBB.

Uitgangspunten plaatsing
Het RBB plaatst studenten op een BPV-plaats op basis van opleiding, woonplaats, eerdere BPV,
belangstelling en eventuele uitstroom/specialisatie. Hiertoe worden de persoons- en adresgegevens
gebruikt zoals deze bij de onderwijsinstelling zijn opgegeven. Bij de plaatsing gebruikt het RBB de
volgende uitgangspunten:

Afspraken BPV-plaatsen
•
•

De BPV-plaatsen worden standaard geregeld vanuit het RBB. Het RBB maakt hierover
afspraken met zorginstellingen in de regio. Je mag niet zelf een BPV-plaats zoeken.
Ook als er iets wijzigt in je BPV-plaats of als je onverhoopt een andere plaats nodig hebt,
dient dit altijd via het RBB te gaan.

Bereikbaarheid BPV-plaatsen
•

De BPV-plaats is voor jou met het openbaar vervoer te bereiken. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat je zelf de afstand van en naar een openbaarvervoerhalte kan overbruggen.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat je zelf inspanningen levert om ook tijdens onregelmatige
diensten op de BPV-plaats te kunnen komen (bijvoorbeeld meerijden, afspraken maken met
collega-studenten). Het is ook mogelijk dat een zorginstelling mogelijkheden biedt om intern
te verblijven.

Type organisatie
•
•
•

•

•

Gedurende je opleiding word je in verschillende branches geplaatst. Dit is afhankelijk van het
aanbod van BPV-plaatsen.
Wanneer je een bepaalde uitstroom/specialisatie hebt gekozen, dan word je in dat leerjaar
ook geplaatst in een passende instelling. Wanneer dit onverhoopt niet mogelijk is, wordt dit
in een vroeg stadium met jou en school besproken.
Voor de BPV in je laatste leerjaar kun je een belangstellingsformulier invullen. Op een
belangstellingsformulier kun je aangeven waar je graag je BPV wilt doen. Deze
belangstellingsformulieren geven geen garantie voor een bepaalde instelling, locatie of
branche. Op het formulier kun je ook aangeven waar je per se niet naar toe wil.
Vanwege het tekort aan BPV-plaatsen dien je er rekening mee te houden dat je ook buiten
de regio geplaatst kunt worden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met bereikbaarheid
en/of mogelijkheden om intern te verblijven. Plaatsing buiten de regio kan alleen voor bij
hogerejaars die ouder zijn dan 18 jaar of op verzoek.
Er zijn verschillende mogelijkheden om in het buitenland BPV te volgen. Kijk voor meer
informatie op portal onder I-BPV.

Werktijden en diensten
•
•

Je volgt een opleiding in de zorg. De zorg is een 24-uurssector. Dit Dat betekent dat je ook
onregelmatige diensten en weekenddiensten draait. Hierbij wordt uiteraard rekening
gehouden met de arbeidstijdenwet en afspraken in de CAO.
Houd er rekening mee dat je minimaal een keer op een leerafdeling geplaatst kan worden.

Procedure bekendmaking BPV en bezwaar
•

•

Een aantal weken voorafgaand aan een BPV-periode maakt het RBB een conceptplanning.
Vervolgens worden de conceptplanningen op portal geplaatst
(https://portal.rocwb.nl/sites/RBB-VC). De studenten en SLB-ers kunnen deze inzien. Elke
student kan op school en thuis inloggen op portal. Wanneer de conceptplanningen gereed
zijn wordt dit vanuit school gecommuniceerd.
• Op de conceptplanning staat een termijn/datum genoemd. Indien je wilt reageren op
deze planning kun je binnen de gestelde termijn contact opnemen met het RBB. Een
BPV-plaats kan in deze conceptfase gewisseld worden onder de volgende
omstandigheden:
- indien studenten, in overleg met het RBB, onderling wisselen van BPV-plaats
- indien de zorginstelling bezwaar maakt tegen de plaatsing. RBB zoekt dan een
andere BPV-plaats
- indien door uitval/wisseling van een andere student een beter passende BPVplaats beschikbaar is gekomen
- indien in overleg met school blijkt dat de student zijn/haar competenties of
leerdoelen duidelijk aantoonbaar niet kan behalen binnen de instelling
Vanaf het moment dat de planning definitief is kan de BPV-plaats alleen nog gewijzigd
worden in het geval dat:
- zorginstelling bezwaar maakt tegen de plaatsing (met reden, bijvoorbeeld
vanwege eerdere problemen binnen instelling)
- in overleg met school alsnog blijkt dat de student zijn/haar competenties of
leerdoelen duidelijk aantoonbaar niet kan behalen binnen de instelling.

•

Wanneer zich bijzondere situaties voordoen in de loop van de opleiding waarin
bovenstaande regels niet voorzien, wordt in overleg tussen school, RBB, student en indien
nodig zorginstelling naar een oplossing gezocht.

Contact met de zorgorganisatie
Wanneer de definitieve planningen op portal staan, staat hier altijd een datum bij wanneer je contact
op kunt nemen met de zorginstelling. Sommige zorginstellingen zullen zelf al contact opnemen met
jou, andere wachten af tot je zelf contact opneemt. Als je niets hoort van de zorginstelling, dan kun je
altijd zelf even bellen. In de BPV-box (www.bpvplazawb.nl/bpv-box) vind je van een aantal
instellingen meer informatie over je BPV.

Jouw gegevens
Het plannen van de BPV-plekken vindt plaats via een besloten beveiligd internetsysteem waar
zorginstellingen kunnen zien wie bij hen op stage komt. Zorginstellingen hebben een aantal gegevens
nodig ruim voordat jij daar komt, waaronder je burgerservicenummer. Daarom vragen wij alle
nieuwe studenten of wij van tevoren hun gegevens inclusief burgerservicenummer mogen
doorgeven aan de zorginstelling waar ze hun BPV doen. Je krijgt hierover bericht thuis. Ouderejaars
hebben dit bericht al gehad.

Bijzondere situaties
Mocht je al bij de start van de opleiding weten dat je wegens bepaalde redenen (bijv. chronische
ziekte/aandoening) niet op een bepaalde BPV-plaats of type BPV-plaats geplaatst kunt worden, dan
dien je dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij de studieloopbaanbegeleider te melden. Je kunt
hiervoor een motivatie invullen. De SLB-er bepaalt in overleg met de BPV-coördinator vervolgens of
voor jou een uitzondering gemaakt kan worden op bovenstaande BPV-regels. Dit geldt alleen als de
student dit bij aanvang van de studie meldt of als dit vanaf een bepaald moment tijdens de opleiding
geldt. Neem in het laatste geval contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Heb je nog vragen over een van de bovenstaande punten, neem dan gerust contact op met ons.

