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inleiding
Het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur van ROC van Twente wil
ondernemende studenten de mogelijkheid bieden om tijdens de opleiding stage
te lopen in hun eigen bedrijf. Een BOL-student kan daardoor één stageperiode
van zijn of haar opleiding inzetten om een eigen bedrijf op te richten of om zijn of
haar bedrijf uit te bouwen.
Daarnaast biedt de BPV in eigen bedrijf voor een ZZP’er de kans om een
BBL-opleiding bij ROC van Twente te volgen.
De handleiding is bedoeld voor BPV- en
SLB-docenten om de stage in eigen bedrijf goed te
laten verlopen en te borgen voor ROC van Twente
en de onderwijsinspectie.
In een stappenplan wordt het gehele traject
beschreven vanaf het moment dat een student
aangeeft stage te willen lopen binnen zijn bedrijf
tot en met de nazorg waarop de student nog
aanspraak mag maken. Om te bepalen of een
student en zijn bedrijf in aanmerking komt, kan
het stroomdiagram gebruikt worden. Dit diagram
geeft ook de betrokken partijen en de vereiste
voorwaarden aan. Deze betrokken partijen sluiten
naast de gangbare praktijkovereenkomst nog een
tweede overeenkomst af. Kortom de handleiding
is bedoeld als een toolkit voor alle betrokkenen en
waarborgt tevens de voorwaarden waaraan een
stage in eigen bedrijf moet voldoen.
Uit ervaringen van de pilot blijkt dat niet alleen het
van tevoren goed vastleggen van voorwaarden en
afspraken maar ook de communicatie tussen de
student, docent en extern leerbedrijf van wezenlijk
belang is voor een succesvolle stage in het eigen
bedrijf. Dit vraagt om een goede monitoring tijdens
de stage.
Aan toekomstige deelnemers van een stage in eigen
bedrijf wordt verzocht deze handleiding zo nodig aan
te vullen. De projectleden van de werkgroep Sociale
Innovatie van het project Bouwen aan de toekomst
wensen de studenten dan ook een succesvolle en
ondernemende stage in eigen bedrijf toe.
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Op basis van de pilot met een klein aantal
studenten, docenten en bedrijven is deze
handleiding tot stand gekomen. Hieraan hebben
de volgende personen en organisaties aan
deelgenomen:
• SBB - Alfons Woolderink
• Domijn - Diane Hemstra
• ROZ - Bert Breukers
• Regio Twente - Paul Mollink
• Raab Karcher - Gerd Klunder
• Dura Vermeer - Daniëlle Kok
•	
Ter Steege Vastgoed - Rieneke Leusink-ter Steege
• Meenhuis Schilder - Tom Moleman
• ROC van Twente - Jolande Sprooten
• ROC van Twente - John Stam
• ROC van Twente - Tom Veldhuizen
• ROC van Twente - Bert Timmerman
• ROC van Twente - Kirstin Anchelon

1. stappenplan
Op het moment dat een student aangeeft in aanmerking te willen komen voor
een stage in zijn eigen bedrijf treedt het onderstaande stappenplan in werking.

A. Deelnemende partijen
De student
Het uitgangspunt van het stage lopen in het eigen
vakgericht bedrijf is om de student te ondersteunen
in zijn ondernemerschap tijdens zijn schooltijd en
daarna.

ROC van Twente, de opleiding, de docent
(= stagebegeleider)
De docent van de opleiding zal de student tijdens
zijn BPV-periode begeleiden. Hij is verantwoordelijk
voor de eindbeoordeling van de BPV-opdrachten en
de totale BPV-periode.

Project Bouwen aan de toekomst van
ROC van Twente
De begeleider vanuit dit project zal de monitoring
van het proces op zich nemen. Hij zal zorg dragen
voor: het sluiten van de overeenkomst, alle stappen
in het traject (zie onderstaande tekst) zorgvuldig
worden doorlopen en de evaluaties met de
betrokken partijen worden gehouden.

taak (onderlegger erkenningsregeling)
•	SBB is te allen tijde eindverantwoordelijk
voor de uitvoering van haar wettelijke taken
(onderlegger erkenningsregeling)
•	SBB levert geen aanbod dat concurreert met
commerciële aanbieders
•	SBB rekent geen vergoeding voor haar dienstverlening.

SBB
De taak van het SBB is het erkennen en begeleiden
van het leerbedrijf, in dit geval het bedrijf van de
student.
•	Het gaat om een experiment, afgebakend in
inhoud en in omvang (deelnemers, tijd, overleg
in de projectgroep), maar voor student moet het
studiepad helder zijn en dat gebeurt ook aan de
hand van de intake
•	Deelname aan dit experiment is gerelateerd
aan de wettelijke taak van SBB (onderlegger
erkenningsregeling)
•	Participatie aan het experiment is interessant
voor omdat dit bijdraagt aan nieuwe inzichten
met betrekking tot het uitvoeren van haar
wettelijke taak
•	Alle dienstverlening van SBB in het experiment
moet terug te leiden zijn naar haar wettelijke
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ROZ Groep
Het ondernemende aspect in het studentbedrijf
wordt begeleid c.q. geadviseerd door een onder
nemersadviseur van de ROZ Groep.

Extern leerbedrijf
Dit is een door het SBB erkend leerbedrijf dat
de student actief in de praktijk gaat begeleiden.
De leermeester van dit bedrijf zal de stage en de
daarbij behorende opdrachten beoordelen.

Ondernemerslab
Het Ondernemerslab van ROC van Twente
biedt ROC-breed het keuzedeel Ondernemend
Vakmanschap aan. Dit keuzedeel dient de student
verplicht te volgen tijdens zijn stage.
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B. Voortraject van de stage
Het stroomdiagram Student in eigen bedrijf (zie
hoofdstuk 2) laat de trajecten zien van de BOL en
BBL-student.
In het voortraject zal samen met de student
onderzocht worden hoe vakgericht zijn bedrijf is ten
aanzien van zijn opleiding.
Krijgt de student een “go” voor een stage in eigen
bedrijf dan zal er naar de match tussen school
opdrachten in de BPV-periode en werkzaamheden
binnen het eigen bedrijf gekeken moeten worden.
Op basis daarvan kan besloten worden om een
BOL-student deze stage te laten lopen in bepaald
leerjaar. Aan een BBL-student kan de voorwaarde
gesteld worden dat hij een deel van zijn BPV bij een
ander bedrijf moet volgen om de schoolopdrachten
te kunnen uitvoeren.
Met alle betrokken partijen bij de stage in eigen
bedrijf zullen in het voortraject duidelijke afspraken
worden gemaakt en vastgelegd over hun rol en
verantwoordelijkheden tijdens de stage.

het portfolio of het eigen bedrijf vakgericht is en
op welke onderdelen van het bouwproces het zich
richt.
Om te bepalen of de BPV uitgevoerd kan worden
binnen het eigen bedrijf zal een overzicht met de
schoolopdrachten voor de BPV door de student of
docent tijdens het gesprek voorgelegd worden.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de studieresultaten van de student en met name de
beoordelingen en evaluaties van de voorgaande
stages.
Voor een BBL-student wordt dan vastgesteld of
deze BPV geheel of gedeeltelijk binnen het eigen
bedrijf kan plaatsvinden (zie stroomdiagram).
Uitkomst: Go/no go
Stap 2 Erkenning SBB van eigen bedrijf als
leerbedrijf
Bij een go wordt het bedrijf geaccrediteerd als
leerbedrijf door het SBB. Vereist is dat het bedrijf is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Stap 3 Praktijkovereenkomst van school (BPVO)
De student tekent de BPVO (=praktijkovereen
komst) zowel als zijnde de student als het
leerbedrijf.
Het gevolg hiervan is wel dat de student geen
recht heeft op een stagevergoeding, maar in plaats
daarvan tijdens zijn stage wel in inkomsten van de
opdrachten van zijn klanten krijgt.

Stap 1 Selectie van student om in aanmerking te
komen voor een stage in eigen bedrijf
Check op basis van:
Portfolio eigen bedrijf:
• Reeds uitgevoerde opdrachten voor klanten
•	BOL4-student: Eerder uitgevoerde opdrachten
die in vorige BPV zijn uitgevoerd en evaluatie(s)
van vorige stages door de praktijkopleider.
Beoordelingen voorgaande stages moeten
voldoende zijn
• Financiële overzichten van het eigen bedrijf
• Benodigde bedrijfsverzekeringen
• Indien nodig een VCA- en BHV-diploma
•	Advies indien van toepassing inrichting
werkplaats of werkplek.
Criteria vakgericht bedrijf:
In een gesprek tussen student, docent en
medewerker SBB wordt vastgesteld op basis van
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Stap 4 Extern leerbedrijf en praktijkopleider
Uitzoeken en regelen van een extern leerbedrijf.
Met dit bedrijf moeten goede afspraken worden
gemaakt over monitoring, ondersteuning en
beoordeling van student tijdens de stageperiode.
Daarbij hoort ook een overzicht met de data van
contactmomenten met de student en de andere
betrokken partijen. Zo zal er ook een adressenlijst
opgesteld moeten worden.
Het moet de praktijkopleider duidelijk zijn welke
opdrachten, vaardigheden en competenties van de
student moet worden beoordeeld.
Stap 5 Bijeenkomst betrokken partijen
Betrokken partijen bij een stage in eigen bedrijf zijn:
student en BPV-docent, ondernemersadviseur van
de ROZ Groep, het extern leerbedrijf, SBB en een
eigenaar/bewaker van het traject “stage student in
eigen bedrijf".
Stap 6 Overeenkomst student in eigen bedrijf
Als resultaat van bovenstaande stappen wordt er

tussen de betrokken partijen een overeenkomst
(zie hoofdstuk 3) getekend met daarin opgenomen:
-B
 eschrijving van de opdrachten die voor de
opleiding tijdens de stage gemaakt dienen te
worden.
- Beschrijving van de betrokken partijen en hun rol.
- Monitoring: data van gesprekken.
- Opsomming van onderdelen ondernemerschap
voor stage in eigen bedrijf.
Deze overeenkomst wordt als bijlage bij de
BPVO gevoegd en in het dossier van de student
opgenomen.

C. Stageperiode
Tijdens de stage is de student aan zet en zelf
verantwoordelijk voor het goede verloop van zijn
stage. Hij zal niet alleen zijn ondernemendheid
moeten laten zien binnen zijn eigen bedrijf, maar
ook in de communicatie met de betrokken partijen
van zijn stage.
De docent die de stage begeleidt, zal extra tijd
en zorg moeten besteden aan de student en het
externe bedrijf.
Stap 7 Monitoring van stage
Bij de start van de stage in eigen bedrijf is er met
alle betrokkenen een startgesprek, halverwege
de stage een tussenevaluatie en aan het eind van
van de stageperiode een eindevaluatie met alle
betrokkenen. Tijdens de stageperiode vinden er ook
regelmatig monitoringsgesprekken plaats, zoals is
afgesproken en vastgesteld in de overeenkomst.
Naast het gangbare stagebezoek van de docent.
Stap 8 Uitvoering BPV-opdrachten
De student is zelf verantwoordelijk voor
de uitvoering en verslaglegging van de
BPV-opdrachten.
De praktijkopleider zal regelmatig moeten
controleren of de schoolopdrachten naar behoren
worden uitgevoerd.
Ondersteuning en eindbeoordeling ligt bij de
begeleidende docent.
Stap 9 Opbouw portfolio
Uitgevoerde opdrachten voor klanten met
evaluaties van de klanttevredenheid.
Stap 10 Bedrijfsadvisering
Begeleiding en ondersteuning ondernemersadviseur
Volgen van keuzedeel Ondernemend Vakmanschap
(De student kan dit keuzedeel al volgen vóór de
stage)

ROC van Twente Handleiding voor stage student in eigen bedrijf

Stap 11 Extern leerbedrijf:
Het extern leerbedrijf neemt de monitoring en
beoordeling van de werkprocessen op zich.
Om dit te kunnen waarborgen zal de extern
praktijkopleider een aantal keren op bedrijfsbezoek
komen bij het bedrijf van de student. De student
en de praktijkopleider zullen in de overeenkomst
student in eigen bedrijf daarvoor afspraken en data
vastleggen (zie hoofdstuk 3.3 checklist student en
leerbedrijf)
Beoordeling stage: in het voortraject moeten de
voorwaarden vastgelegd worden waarop en hoe
de student beoordeeld zal worden door het extern
bedrijf (praktijkopleider, zie hoofdstuk 3.2 Overzicht
uit voeren BPV-opdrachten)
Stap 12 Tussentijdse bijeenkomst:
De betrokken partijen (zie stap 5) komen tijdens
de stageperiode bij elkaar om de stand van zaken
rondom de stage in eigen bedrijf te bespreken.

D. Einde stageperiode
Aan het einde van de stage vindt de beoordeling
van de student plaats.
Na een zelfstandige en intensieve stageperiode
zal de student naast zijn opleiding ook nog eens
moeten zorgen dat zijn bedrijf blijft draaien. Vanuit
het Ondernemerslab zijn er middelen beschikbaar
om de bedrijfsmatige ondersteuning te faciliteren.
Stap 13 Evaluatie van de stage voor de opleiding
Beoordeling BPV-opdrachten stage door de
opleiding.
De evaluatie van de stage door het extern bedrijf
wordt opgenomen in het dossier van de student
De student levert ook een portfolio in met de
opdrachten die hij tijdens de stage voor klanten
heeft uitgevoerd. Daarbij horen ook de resultaten
van het klantentevredenheidsonderzoek.
Stap 14 Evaluatie traject stage in eigen bedrijf
Voor een goede afsluiting van deze stage in eigen
bedrijf is het van belang dat de betrokken partijen
in een gezamenlijke bijeenkomst deze stage
evalueren.
Stap 15 Nazorg
De student kan gedurende zijn schooltijd en 1 jaar
daarna nog rekenen op de ondernemersadvisering
en -ondersteuning van het Ondernemerslab van
ROC van Twente.
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2. stroomdiagram

student met een eigen bedrijf
Student

BOL
voltijds

BBL
deeltijds

Geen eigen
bedrijf

Eigen bedrijf

Studentbedrijf
van het ROC

Check
eigen bedrijf

BPV
leerbedrijf

Bedrijf
wel / niet
vakgericht

Portfolio
eigen bedrijf

Eigen bedrijf

BPV leerbedrijf

Check
eigen bedrijf

Eigen bedrijf
niet vakgericht

Eigen bedrijf
vakgericht

BPVO +
overeenkomst

Keuzedeel
ondernemend
vakmanschap

SBB

BPV
leerbedrijf

Portfolio
eigen bedrijf

Bedrijf
wel / niet
vakgericht

Criteria
vakgericht bedrijf

Eigen bedrijf
niet vakgericht

Eigen bedrijf
vakgericht

Accreditatie
eigen bedrijf

Keuzedeel
ondernemend
vakmanschap

SBB

Accreditatie
eigen bedrijf

Ondernemersadviseur

Ondernemersadvisering

BPV
leerbedrijf

Ondernemersadviseur

Ondernemersadvisering

Leerbedrijf

Monitoring,
beoordeling

Leerbedrijf

Van klant /
onderaannemer

Opdracht =
Leeropdracht

Van klant /
onderaannemer

Keuzedeel
ondernemend
vakmanschap

Stageovereenkomst

Deel BPV
eigen bedrijf
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eigen bedrijf
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Keuzedeel
ondernemend
vakmanschap

Stageovereenkomst

BPV
eigen bedrijf

BPVO +
overeenkomst

Monitoring,
beoordeling

Opdracht =
Leeropdracht

Deelstage
elders

3. overeenkomst

student met een eigen bedrijf

A. De overeenkomst
Tussen student
naam
adres
geboren te
plaats
op
geboortedatum

en docent bij ROC van Twente:
naam
en ROZ Groep:
B. (Bert) Breukers
en SBB:
A. (Alfons) Woolderink
en Bouwen aan de toekomst:
K. (Kirstin) Anchelon

Student volgt de opleiding tot
naam
Crebo
getal

is overeengekomen voor de periode
datum - datum
hetgeen volgt:
...

cohort
jaartal

ART. 1
Welke kerntaken kan student tijdens zijn leerperiode in
eigen bedrijf uitvoeren (BPV) met begin en einddatum
leerperiode:
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

ART. 2
Taak en rol van (wie doet wat)
ROZ: advisering ondernemerschap.
SBB: accreditatie van het eigen bedrijf.
Docent: begeleiding vanuit de opleiding en eind
beoordeling BPV-periode
BADT-project: bewaking/monitoring stageproces.

1e gesprek op
datum

Handtekening student
...

in viervoud opgemaakt, te
plaats

Handtekening docent
...

op
datum

Handtekening ROZ Groep
...

N.B.: Deze overeenkomst is uitsluitend geldig met een POK.

Handtekening Bouwen aan de toekomst
...
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ART. 3
Om maandelijks een voortgangsgesprek en een
eindgesprek te houden.
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B. Overzicht van uit te voeren
BPV-opdrachten

D. Onderdelen ondernemerschap voor
stage in eigen bedrijf

Toevoegen instructieblad(en) van de school
opdrachten die tijdens de stage door de student
uitgevoerd moeten worden.

Opsomming van de onderwerpen die belangrijk zijn
voor ondernemerschap:
• Maken van offertes
•	Onderhandelingsvaardigheden en – technieken
toepassen
• Maken of hebben van algemene voorwaarden
• Wet DBA en hoe heb je dit geregeld?
• Maken van facturen? Welke eisen etc.
•	Opzetten en in praktijk brengen van de
administratie
• Aangifte BTW
•	Wat doe je als de klant niet betaald? Heb je daar
al een procedure voor?
• Klachtenafhandeling
• Voorcalculatie
• Nacalculatie
•	Meten is weten! Evalueren en eventueel
aanpassen procedures, producten of diensten
• Opzetten netwerk zowel off- als online
•	Marketing: hoe komt de klant bij jou? Customer
journey hoe ziet die eruit bij jou bedrijf?
•	Promotie van je bedrijf, advertenties, wie is je
doelgroep?
•	Acquisitie/verkopen: hoe kom je aan nieuwe
klanten? Hoe ga je om met je bestaande klant?
•	Maak je gebruik van sociale media, content en
of digitale tools?
• Opbouw portfolio qua producten en diensten
• Presenteren van je bedrijf
• Waar ben ik uniek en onderscheidend in?
•	Samenwerking met andere partijen,
stakeholders
•	Financieringsmogelijkheden en liquiditeit
analyse
•	Welke beslissingen moeten worden genomen,
plannen van zaken en projecten
• Bij houden marktontwikkeling en innovatie
•	Praktisch werken met tools, zoals het
businessmodel canvas, SWOT-analyse etc.
• Veiligheid en Arbo. Hoe heb je dit geregeld?

C. Checklist voor student en
leerbedrijf
De student draagt de zorg en de verantwoordelijk
heid voor de uitvoering van onderstaande zaken.

Voor de stage
•	Het leerbedrijf heeft de instructiebladen voor de
schoolopdrachten ontvangen
•	De student en de praktijkopleider hebben
elkaars adressen (e-mail) en telefoonnummer
•	Lijst met data werkbezoeken praktijkopleider
aan bedrijf van de student

Tijdens de stage:
•	Data van werkbezoeken zijn:
1 ……...
2 ………
3 ………
Etc.
•	Tussentijdse bijeenkomst Stage in eigen bedrijf

Einde stage:
•	Beoordeling schoolopdrachten.
•	Stagebezoek BPV-docent.
•	Evaluatie stage voor de opleiding (kan
samenvallen met stagebezoek BPV-docent).
•	Portfolio van uitgevoerde opdrachten van
klanten + evaluaties.
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4. i nformatie Keuzedeel
Ondernemend
Vakmanschap
Dit keuzedeel wordt ROC breed aangeboden door het Ondernemerslab van
ROC van Twente. Deelnemen is verplicht indien de student wil stage lopen in
het eigen bedrijf.

Hoe is het keuzedeel opgebouwd?
Dag 1: De ondernemer: wie is dat?
Karaktereigenschappen van een ondernemer
Ondernemersvaardigheden (offertes maken,
visitekaartje)
Persoonlijke kwaliteiten, motieven en drijfveren

Dag 2: De ondernemer: wie is dat?
Ondernemersvaardigheden (factuur)
Timemanagement
Profilering op social media

Dag 3: Het Business Model Canvas
Jouw (toekomstige) onderneming en de markt
Wat wil de klant?
Verdienmodel
Samenwerken met anderen
Jouw dienst en/of product als oplossing voor de
klant
Starten onderneming
Bedrijfsbezoek

Dag 5: Wet- en Regelgeving
Juridische zaken
Verzekeringen en aansprakelijkheid
Pensioenvoorzieningen
Contracten en leverings- en betalingsvoorwaarden

Dag 6: Financieringsvormen
Vormen van financiering
Belastingtechnische zaken
De pitch

Dag 7: Continuïteit van de onderneming
Boekhouden
Balansrekening
Winst- en verliesrekening
Begroting
Liquiditeit

Dag 8: Voorbereiding op het examen
Dag 9: Examen

Dag 4: Marketing en netwerken
Marketing en sales
People, planet & profit
Unique selling point
Zakelijke communicatie en netwerken
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Bron: www.ondernemerslabtwente.nl/vakmanschap
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