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Zoeken Contract Stage Evaluatie 

  

 
Matching- en Stagevolgsysteem voor de 
beroepspraktijkvorming in het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs 

BPV; de student als aankomend professional 
StageROCs is een Stagematch- en Stagevolgsysteem, ontwikkeld vanuit de filosofie dat 
een student verantwoordelijk is voor zijn eigen leerloopbaan. De student is in StageROCs 
de spil en eigenaar van alle stage gerelateerde activiteiten, waar de stagebegeleider en 
praktijkopleider faciliterend en ondersteunend acteren. Zo draagt StageROCs niet alleen 
zorg voor de 'tools', maar draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de student als 
aankomend professional in competenties als zelfregie en ondernemerschap. 

 
StageROCs; doelmatigheid centraal 
Binnen StageROCs zijn de volgende BPV processen geborgd: Matching, Contractering, Stage en 
Beoordeling. De software biedt in elke fase de ondersteuning die op dat moment nodig is, toegespitst op 
de gebruiker; student, stagebegeleider of praktijkopleider. De BPV coördinator heeft in StageROCs een 
regisserende en beherende rol.  

 
 

 
 
StageROCs is de digitale stagewerkplaats van de 
student waar hij samenwerkt met de stagebegeleider 
en praktijkopleider. Met StageROCs is alle informatie 
over de stage elektronisch vastgelegd. BPV-
Contracten, stageverslagen, gespreksverslagen, foto’s 
en filmpjes, urenregistratie en beoordelingen zijn 
gekoppeld aan de student, die op deze manier tijdens 
zijn leerloopbaan een rijk praktijkportfolio opbouwt.  
 

 

Geen systeem dat alles kan, een systeem dat doet wat het moet 
doen; ondersteunen van de beroepspraktijkvorming voor alle betrokkenen. 
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Goede software? Goed luisteren! 

 
 
We hebben goed geluisterd bij het ontwikkelen van StageROCs. Wat vond u belangrijk? 
 

StageROCs Zoeken 

 Studenten zoeken in, - en kiezen uit- een actueel en passend aanbod van stages in de eigen regio (directe 

koppeling met s-bb / Stagemarkt) 

 Bedrijven ontvangen sollicitaties van geschikte studenten, die passen bij de stage en het leerbedrijf. Geen 

zinloze contactmomenten meer met talloze leerlingen die bellen/mailen. 

 Gelijke verdeling van studenten over de beschikbare stageplekken 

 Stagebegeleider matcht mee, de juiste student bij het juiste leerbedrijf 

 Stages in eigen hand, maar ruimte voor inbreng stages door leerlingen 

 

StageROCs Contract 

 De juiste formats van BPV overeenkomst, VOG’s, leer-werk contract voor iedereen beschikbaar 

 Studenten kunnen pas stagelopen als de matchingsfase is afgerond door goedkeuring van stagebegeleider 

of een BPV-overeenkomst 

 

StageROCs Stage 

 De student-app van StageROCs herinnert en motiveert de student om uren in te vullen en verslagen te 

maken. 

 Digitale urenregistratie, papierloos 

 De student voert urenregistratie, foto’s, filmpjes en notities op elk moment (in actie) in.  

 Alle relevante info in StageROCs; BPV-Contracten, opdrachten, stageverslagen, gespreksverslagen, foto’s en 

filmpjes, urenregistratie en beoordelingen 

 Een gesprek voeren via een chat in StageROCs, dus afspraken eenvoudig terughalen 

 Een mail in je mailbox als er een activiteit moet plaatsvinden in StageROCs 

 

StageROCs Evaluatie 

 Stagebegeleiders zijn minder tijd kwijt aan administratie dus meer tijd voor BPV bezoeken 

 Wederzijdse beoordeling: Leerbedrijven worden ook beoordeeld door studenten met “ratings” 

 
Rondslingerende briefjes, lijsten, urenoverzichten noemen wij digitaal 
zwerfafval. Met StageROCs is informatie actueel en veilig. Alles in de “cloud” 
en toch dichtbij, 24 x7 op elk device.   
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Chat functie:  gesprekken én afspraken over de stage in een chat in StageROCs  

Import of koppeling:  StageROCs kan gegevens importeren, óf gekoppeld worden aan uw 
kernregistratiesysteem  

Rol gestuurd: elke gebruiker ziet alleen de functionaliteit die hij nodig heeft:  

 What you see is what you need 
CRM:  Alle actuele, beschikbare stageplaatsen in de database van de opleiding met 

daarbij de bedrijven, contacten, praktijkopleiders en ratings 

Bluebased en StageROCs 
 
StageROCs is een web-based systeem, waardoor alleen een moderne browser 
noodzakelijk is voor een goede werking. Hierdoor is de investering in 
software(licenties) minimaal en technische systeemimplementaties nihil.  
 
Bij het ontwikkelen van StageROCs hebben we voortdurend twee criteria 
gehanteerd. StageROCs moet intuïtief zijn én eenvoudig te implementeren. Dat 
is gelukt. Ook, omdat een deel van de functionaliteit al jaren draait binnen het 
Voortgezet Onderwijs onder de naam StageRage. 
 
Bluebased is een adviesbureau dat zich richt op digitaal informatie management 
voor organisaties, met diepgaande kennis van het onderwijs. Onze loyaliteit ligt 
bij de opdrachtgever, onafhankelijk van leveranciers, maar gedreven door 
samenwerking. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Technische 

informatie 

StageROCs is altijd en op 
elke PC te benaderen 
mits er een moderne 
browser wordt gebruikt.  
- Ontwikkeld met .NET 
technologie  
- SQL Server database 
- Data hosting bij 
betrouwbare partner 
- Privacy gegarandeerd 
(https) 
- Import en export 
functie met Excel 
- Koppeling met 
onderwijsinformatie-
systemen, Stagemarkt 
etc.  
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Stage 
docent 

Praktijk 
opleider 

Student Coördinator 

StageROCs Overzicht rollen en functionaliteit per fase: 
  

 
 
Zoeken 

 
 
 
Contract 

 
 
 
Stage 

 
 
 
Evaluatie 

Student  Stage zoeken 

 Voorkeursstage 

selecteren 

 Sollicitatie bij de 

stageplaats 

 

 BPV-overeenkomst 

/Stagecontract 

ondertekenen 

 Werkafspraken 

vastleggen 

 

 Uren digitaal  

rapporteren 

 Opdrachten maken en 

indienen 

 Voortgangsgesprekken 

voeren 

 

 Eindverslag indienen 

 Eindgesprek voeren 

 

Stagebegeleider/ 
Docent 
Per student 
 
 
 
 
Per klas, groep  

 Een stageplaats 

afkeuren of goedkeuren  

 

 

 

 

Verdelen van 

stageplaatsen? 

 Beschikbaar maken en 

ondertekenen van de 

beroepspraktijkovereen

komst/stagecontract 

 Getekende bpvo aan 

administratie 

Hebben alle 

studenten een stage? 

 Opdrachten beoordelen 

 Voortgangsgesprek 

voeren 

 

 

 

Worden er uren 

opgevoerd opdrachten 

gemaakt? 

 Eindverslag beoordelen 

 Eindgesprek voeren 

 Student beoordelen 

 

 

 

Alle eindgesprekken 

gepland? 

Praktijkbegeleider  Sollicitatie met de 

stagiair 

 

 Werkafspraken 

vastleggen 

 Ondertekenen van de 

beroepspraktijkovereen

komst/stagecontract 

 Uren controleren en 

goedkeuren  

 Voortgangsgesprek 

voeren 

 Eindverslag beoordelen 

 Eindgesprek voeren 

 Stagiair beoordelen 

Stage coördinator  
 
 
 
 
 

De stage coördinator heeft een regisserende rol in StageROCs. De belangrijkste taken: 
 Opvoeren/importeren van stageplaatsen 

 Opvoeren/importeren van Studenten, Docenten, Studierichtingen 

 Koppelen van studenten aan leerjaar en profielkeuze 

 Koppelen van docenten aan studenten  

 Importeren en beheren van actuele stageplaatsen, relatiebeheer 

 Opvoeren stageopdrachten 

 Genereren van managementinformatie 

 Management informatie, kengetallen, aantal matches, studenten die nog geen stage hebben, 
ureninvestering per fase inzichtelijk. 

 

StageROCs: Iedere rol in het proces doet hetgeen wat nodig is 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wilt u meer weten? Neem contact op met BlueBased. Wij informeren u graag vrijblijvend 
in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van StageROCs. 
 


