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Inleiding 
Voor u ligt het erkenningsreglement van De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN). 
In dit erkenningsreglement verwoordt ROA CN de voorwaarden waaraan een bedrijf of organisatie dient 
te voldoen om de beroepspraktijkvorming (BPV, voorheen stage) van een opleiding of groep opleidingen 
in het mbo te mogen verzorgen. Het erkenningsreglement is een openbaar document dat ook beschikbaar 
is via de website van ROA CN, www.roacn.com.  

De beroepspraktijkvorming vormt een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. Deze 
beroepspraktijkvorming moet worden uitgevoerd in een erkend leerbedrijf. ROA CN verzorgt de erkenning 
van leerbedrijven op Bonaire, Saba en St. Eustatius. Een minimaal aantal van twee praktijkopleiders per 
sector binnen het bedrijf om een student tijdens zijn stage te begeleiden is een streven van ons. ROA CN 
organiseert praktijkopleider trainingen en verdiepingsworkshops. 

ROA CN is een onafhankelijke stichting die wettelijke taken uitvoert in opdracht van de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland.  

De wettelijke taken van ROA CN zoals opgenomen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs BES, artikel 
1.5.2. zijn: 

• De raad adviseert de minister over de doelmatigheid van de beroepsopleidingen die de 
instellingen voornemens zijn te verzorgen of reeds verzorgen, gelet op de arbeidsmarkt relevantie 
van die opleidingen. 

• De raad draagt bij aan een doelmatige en doelgerichte inzet van overheidsmiddelen door het doen 
van voorstellen, welke beroepsopleidingen voor bekostiging uit de Rijkskas in aanmerking komen. 

• De raad doet in voorkomende gevallen voorstellen aan de minister inzake het ontwikkelen van 
beroepsopleidingen, dan wel delen van beroepsopleidingen die relevant zijn voor de regionale 
arbeidsmarkt. 

• De raad draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit van de plaatsen waar de 
beroepspraktijkvorming (BPV) wordt verzorgd. 

• De raad draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat er een toereikend aantal bedrijven en organisaties 
van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn die de beroepspraktijkvorming voor de opleidingen 
verzorgen. De raad is voorts belast met een regelmatige beoordeling van die bedrijven en 
organisaties. 
 

De taak van de ROA CN is tweeledig:  

Het adviseren van de minister over welke opleidingen voor erkenning en bekostiging in aanmerking 
komen. De advisering houdt in dat ROA CN o.a. branchemeetings organiseert met de sectoren op de 
eilanden. Door samenwerking met partners verkrijgt de raad relevante kwalitatieve en kwantitatieve 
informatie over de wensen op de arbeidsmarkt aan opgeleiden in het beroepsonderwijs.  

Het bijdragen aan de kwaliteit van de plaatsen waar de beroepspraktijkvorming wordt verzorgd. Sinds 
2015 zijn mbo-studenten verplicht, binnen Caribisch Nederland, beroepspraktijkvorming te doen binnen 
een door ROA CN erkend leerbedrijf. Tevens is het dan een vereiste dat de studenten opgeleid, begeleid 
en beoordeeld worden door een gecertificeerde praktijkopleider. Mede door data en informatie van de 
onderwijsinstellingen, draagt ROA CN zoveel mogelijk zorg voor de beschikbaarheid van een toereikend 
aantal bedrijven en organisaties, dat beroepspraktijkvorming verzorgt. De kwaliteit wordt onder andere 
gemonitord door de BPV-monitor, een digitale enquête die aan het eind van elke BPV-periode aan 
studenten en praktijkopleiders aangeboden wordt.  
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1 Reglement voor erkenning van ROA CN leerbedrijven 

1.1 Doel	
Uitsluitend bedrijven en organisaties die voldoen aan dit reglement en die door ROA CN als zodanig erkend 
zijn, zijn bevoegd om als leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een 
groep van mbo-opleidingen van Bonaire. Vindt er toch beroepspraktijkvorming plaats binnen een niet 
erkend leerbedrijf en/of zonder een gecertificeerd praktijkopleider, kan dit tot geen diplomering van een 
mbo-student leiden. 

1.2 Erkenning ROA CN 
Goede kwalitatieve leerplekken zijn van essentieel belang voor de arbeidsmarkt van morgen, want leren 
gebeurt op school en in de praktijk. Het ministerie van OCW heeft dit gedelegeerd aan ROA CN; de 
Nederlandse onderwijswetgeving bepaalt dat bedrijven die mbo-studenten opleiden, begeleiden en 
beoordelen, erkend moeten zijn door ROA CN.  

1.3 Aanvraag 
• Op grond van het reglement kan beoordeling plaatsvinden: 

- Op verzoek van het bedrijf dat beroepspraktijkvorming wil verzorgen; 
- Op verzoek van de onderwijsinstelling of student/ouder, met toestemming van het bedrijf dat 

beroepspraktijkvorming wil verzorgen; 
- Op initiatief van ROA CN, in overleg met het bedrijf dat beroepspraktijkvorming wil verzorgen; 

• De aanvraag moet ondertekend worden ingediend of bevestigd bij ROA CN, door het bedrijf dat 
beroepspraktijkvorming wil verzorgen. 

• Het leerbedrijf verschaft de gegevens die naar het oordeel van ROA CN nodig zijn voor beslissing 
over de aanvraag. 

1.4 De procedure 
De procedure van een erkenning gaat als volgt: 
 

• Een adviseur van ROA CN maakt een afspraak voor een erkenningsgesprek nadat er tenminste één 
praktijkopleider is getraind.  

• De vertegenwoordiger van het leerbedrijf en de ROA CN-adviseur verkennen in een persoonlijk 
gesprek wensen en mogelijkheden ten aanzien van de plaatsing van studenten. Het 
aanvraagformulier wordt samen ingevuld. Tijdens dit gesprek wordt ook gekeken naar de 
passende erkenningen. De kerntaken en werkprocessen, weergegeven in het leerwerkaanbod, die 
aan bod kunnen komen tijdens een BPV-periode en mogelijk moeten zijn bij een leerbedrijf 
worden besproken. De erkenning wordt verleend voor één of meerdere kwalificaties of delen 
daarvan. 

• De adviseur brengt advies uit bij de directie. Zij beoordelen of een leerbedrijf in aanmerking komt 
voor een erkenning. 

• Na het verlenen van de erkenning krijgt het leerbedrijf een officiële bevestiging en een 
erkenningsbewijs van ROA CN. De erkenning is, vanaf datum verlening, geldig voor de duur van 
vier jaar.  

• De erkenning vervalt van rechtswege als het leerbedrijf gedurende een aaneengesloten periode 
van vier jaar geen beroepspraktijkvorming heeft verzorgd. 
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1.5 Voorwaarde 
De bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen wordt door ROA CN 
medebepaald aan de hand van daartoe opgestelde criteria. Van het leerbedrijf wordt het volgende 
verwacht: 

• Het streven is dat het leerbedrijf minimaal twee gecertificeerde praktijkopleiders in dienst heeft 
per sector binnen het bedrijf die deskundige begeleiding kunnen bieden. Deze deskundigheid blijkt 
uit: 
- Betrokkenheid van de praktijkopleider. Deze voldoet minimaal aan het denk- en werkniveau 

van de opleiding waarvoor de student wordt opgeleid. De praktijkopleider heeft daarnaast 
(ruime) werkervaring; 

- De pedagogische en didactische vaardigheden van de praktijkopleider, of de bereidheid deze 
vaardigheden te ontwikkelen door het volgen van training en verdiepingsworkshops bij ROA 
CN; 

- De beschikbaarheid van tijd, ruimte en middelen voor de opleiding, begeleiding en 
beoordeling van de student. De student kan zich identificeren met ervaren collega’s die 
hetzelfde werk doen. 

- Een praktijkopleider kan maximaal drie studenten tegelijk opleiden, begeleiden en 
beoordelen. 

- Voor behoud van praktijkopleiderschap moet(en) de praktijkopleider(s) bij oproep, binnen 
vier jaar, aan de verdiepingsworkshops actief participeren. 

• Het leerbedrijf is bereid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor de mbo-opleidingen 
waarvan ROA CN heeft vastgesteld dat het bedrijf werkzaamheden kan aanbieden. Deze 
werkzaamheden staan beschreven in het betreffende leerwerkaanbod. De inhoud van de 
opleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. 

• Het leerbedrijf biedt studenten een goede en veilige leeromgeving, zowel op fysiek als op sociaal 
gebied. Er zijn voldoende faciliteiten: de student wordt in staat gesteld zijn werk optimaal te 
verrichten.  

• Het leerbedrijf is bereid om gevolg te geven aan een verzoek om beroepspraktijkvorming te 
verzorgen door het aangaan van een praktijkovereenkomst met de betrokken mbo-student en 
mbo-instelling. 
- De praktijkopleider dient de student te opleiden, begeleiden en beoordelen. 
- In de BPV-gids worden de te realiseren werkprocessen bepaald en in de praktijkovereenkomst 

worden de overige rechten en plichten van het leerbedrijf, de mbo-student en de mbo-
instelling ten aanzien van de beroepspraktijkvorming geregeld. 

- De praktijkovereenkomst legt de basis voor overleg tussen de praktijkopleider en de BPV-
docent (onderwijsinstelling) over de inrichting, de voortgang en de beoordeling van de 
beroepspraktijkvorming. 

• Het leerbedrijf gaat akkoord met de vermelding in het bedrijvenregister op de website van ROA 
CN, www.roacn.com.  

• Het leerbedrijf stelt de adviseurs van ROA CN in de gelegenheid tot het afleggen van een bezoek. 
Tijdens dat bezoek wordt beoordeeld of een leerbedrijf nog altijd bereid en geschikt is om 
beroepspraktijkvorming te verzorgen. 

• Aan het einde van elke BPV-periode wordt de praktijkopleider verzocht om per student een BPV-
monitor (digitale enquête) af te nemen. Hiermee wordt een beeld van de beroepspraktijkvorming 
geschetst en kan men aanbevelingen geven. Naar behoefte kunnen er verbeteringen plaatsvinden 
waar nodig.  

• Het leerbedrijf is bereid samen te werken met de onderwijsinstelling en ROA CN.  
Het leerbedrijf kan desgewenst aan de school of ROA CN ondersteuning vragen om een goed 
leerklimaat te scheppen. De adviseurs van ROA CN kunnen kwaliteit bevorderende aanbevelingen 
doen aan het bedrijf dat beroepspraktijkvorming verzorgt. Van het leerbedrijf wordt verwacht dat 
deze aanbevelingen, waar mogelijk, worden opgevolgd.  
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1.6 Plakkaat ROA CN 
Bij goedkeuring als erkend leerbedrijf ontvangt uw bedrijf een plakkaat. Het plakkaat blijft eigendom van 
ROA CN. 

• ROA CN is niet aansprakelijk voor de aanhechting van het plakkaat aan het gebouw en/of de 
gevolgen daarvan. 

• Het plakkaat dient ingeleverd te worden bij ROA CN als de erkenning als erkend leerbedrijf 
ingetrokken wordt door ROA CN. 

• Het plakkaat dient ingeleverd te worden bij ROA CN als het leerbedrijf op inactief wordt gezet. 

1.7 Verlenging 
Aan het einde van de periode van vier jaar wordt gekeken of het leerbedrijf nog aan de criteria voor ROA 
CN leerbedrijven voldoet en worden de erkenning(en) verlengd voor de duur van vier jaar. De 
praktijkopleiders van het leerbedrijf worden ook aan het einde van de periode van vier jaar opgeroepen 
voor een verdiepingsworkshop. Bij uitblijven deelname bestaat de mogelijkheid dat een erkenning 
ingetrokken kan worden. ROA CN streeft ernaar om in de toekomst d.m.v. een kwaliteitsgesprek de 
kwaliteitseisen te toetsen, als onderdeel van de verlenging van de erkenning tot leerbedrijf. 

In het verlengingsgesprek komen de volgende aandachtspunten ter sprake: 
 

• Leerwerkaanbod 
De kerntaken en werkprocessen die aan bod kunnen komen tijdens een BPV-periode worden 
opnieuw geregistreerd in een overzicht van het leerwerkaanbod, indien de taken mogelijk zijn 
worden de erkenningen verlengd. Ook wordt er gekeken of er wellicht aanvullende erkenningen 
kunnen worden toegevoegd. 
 

• Aanvullende erkenningen 
- Aanvraag vanuit Leerbedrijf 

Gedurende de bovengenoemde periode van 4 jaar kan het zijn dat wijzigingen plaats vinden 
binnen uw bedrijf. Wellicht worden er nieuwe praktijkopleiders aangesteld of nieuwe 
werkprocessen gestart, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor 
beroepspraktijkvorming. In dat geval kunt u contact opnemen met ROA CN voor een 
aanvullende erkenning. Een van onze adviseurs zal u dan verder helpen.  

- Nieuwe opleidingen 
Het onderwijsaanbod op Bonaire kan gedurende de 4 jaar wijzigen. Indien een opleiding wordt 
herzien of een geheel nieuwe opleiding wordt gestart, kan het zijn dat ROA CN contact met u 
opneemt. Wij zullen u dan mededelen dat een erkenning automatisch omgezet wordt of dat 
u aanvullend erkend kan worden. In het laatste geval dient er opnieuw een leerwerkaanbod 
ingevuld te worden waarop u aangeeft of alle werkprocessen mogelijk zijn binnen uw 
organisatie.  
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1.8 Intrekking 
ROA CN kan besluiten tot intrekking van de erkenning en/of praktijkopleiderschap, indien naar haar 
oordeel: 

• Niet langer wordt voldaan aan de criteria zoals vermeld in paragraaf 1.5, door bijvoorbeeld 
wijzigingen die plaatvinden binnen uw bedrijf, of dat er geen gecertificeerde praktijkopleider 
aanwezig meer is. 

• Een melding plaatsvindt van omstandigheden waardoor de persoonlijke belangen van een mbo-
student worden geschaad, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend worden verstaan: 
omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en of geweld 
en omstandigheden waarbij arbeids-, gezondheids-, milieu-, of veiligheidsrisico’s optreden; 

• Andere zwaarwegende omstandigheden optreden, waardoor de erkenning in redelijkheid niet kan 
worden gehandhaafd. 

 
Een besluit tot intrekking van de erkenning wordt binnen vier weken schriftelijk en met opgave van reden 
bekend gemaakt aan het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie.  

1.9 Bezwaar en beroep 
Het besluit van ROA CN om een verzoek tot erkenning af te wijzen, een verlenging van de erkenning te 
weigeren of een verleende erkenning in te trekken, wordt genomen door de directie van ROA CN. Tegen 
de intrekking kan bezwaar worden gemaakt bij de directie van ROA CN en beroep worden gedaan bij het 
bestuur van ROA CN. 

1.10 Onvoorziene omstandigheden 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie van ROA CN. 

1.11 Inwerkingtreding 
Deze herziene versie van augustus 2022 is gebaseerd op het originele document d.d. 1 juni 2013. 
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2	Begripsbepalingen	
• ROA CN 

De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland vormt een brug tussen het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) en de arbeidsmarkt op Bonaire, Saba en St. Eustatius. 
 

• Adviseurs/Trainers 
De adviseurs erkennen leerbedrijven volgens het reglement voor erkenning van ROA CN leerbedrijven. Ook 
werken ze samen met leerbedrijven om de kwaliteit van deze leerbedrijven te waarborgen. De adviseurs 
trainen de praktijkopleiders die de studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming moet begeleiden, 
opleiden en beoordelen. Tevens organiseren ze branchemeetings voor de verschillende sectoren en zijn zij 
gesprekspartners bij verschillende overlegmomenten. 
 

• MBO 
Staat voor middelbaar beroepsonderwijs en behoort tot de tweede fase van het voortgezet onderwijs. 
Opleidingen in het mbo hebben een maximale duur van 4 jaar. Studenten zijn gemiddeld tussen de 16 en 
20 jaar oud. Het mbo biedt ook volwasseneneducatie aan. Alle mbo-opleidingen kunnen in twee vormen 
worden gegeven, BOL en/of BBL. Er zijn vier verschillende niveaus te onderscheiden binnen het mbo. Er 
worden zowel algemene (Nederlands, Engels, Rekenen etc.) als beroepsgerichte vakken gegeven. Na het 
behalen van een mbo-diploma kunnen studenten doorstromen naar een baan, starten een eigen bedrijf of 
gaan ze naar een vervolgstudie.  
 

• BOL: voltijd 
Staat voor beroepsopleidende leerweg. De student gaat vijf dagen per week naar school. Elk schooljaar, 
afhangend van het niveau van zijn opleiding en leerjaar, doet hij beroepspraktijkvorming voor een 
bepaald periode. 

• BBL: deeltijd 
Staat voor beroepsbegeleidende leerweg. De student heeft een dienstverband, is in loondienst bij de 
werkgever en ontvangt tenminste een minimumloon. De student gaat minimaal 1 dag per week naar 
school voor het theoretische gedeelte. 
 

• Kwalificatie 
Correspondeert met opleiding. Een kwalificatie is een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude 
(houding), dat wordt vereist voor de uitoefening van een beroep, verdere studie en/of maatschappelijk 
functioneren. Een kwalificatie is gebaseerd op een beroepscompetentieprofiel: wat moet een student 
kennen en kunnen als hij klaar is met zijn mbo-opleiding. 
 

• Leerwerkaanbod (LWA) 
Een totaaloverzicht van kerntaken (activiteiten) en werkprocessen (werkzaamheden) die binnen een 
bedrijf of organisatie geleerd kunnen worden. De erkenning wordt toegespitst op specifieke kerntaken, die 
bij een bedrijf geleerd kunnen worden. 
 

• Beroepspraktijkvorming (BPV, voorheen stage) 
Volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs betekent beroepspraktijkvorming: onderricht in de praktijk 
van het beroep. 
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• Training & verdiepingsworkshop 
Aanmelding voor de praktijkopleider training gebeurt via de website van ROA CN, www.roacn.com, daarna 
volgt een intakegesprek die bepalend is voor deelname aan de training. Het wordt aangeraden dat een  
potentiële praktijkopleider tenminste van 1 opleidingsniveau hoger is dan de kwalificatie waarvoor hij een 
student gaat begeleiden. 
Het begeleiden van studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming is een vak apart. Met ingang van 2015 
mogen studenten uitsluitend opgeleid, begeleid en beoordeeld worden door gecertificeerde 
praktijkopleiders. ROA CN biedt deze training aan waarin vragen centraal staan die een (beginnend) 
praktijkopleider kan tegenkomen. Het accent ligt op het oefenen van vaardigheden die de praktijkopleider  
in zijn rollen van opleider, begeleider en beoordelaar nodig heeft. De training bestaat uit drie modules en 
is bedoeld voor een aangewezen persoon (personen) per bedrijf die mbo-studenten wenst te begeleiden 
tijdens hun beroepspraktijkvorming. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. De 
praktijkopleiders van het leerbedrijf worden aan het einde van de periode van vier jaar 
praktijkopleiderschap opgeroepen voor een verdiepingsworkshop. 
 

• Praktijkopleider 
De aangewezen persoon (personen) binnen een leerbedrijf, die als taak heeft de student tijdens de 
beroepspraktijkvorming op te leiden, te begeleiden en te beoordelen. Afhankelijk van factoren als 
schaalgrootte, organisatiestructuur en opleidingsgeschiedenis wordt deze persoon (personen) onder 
verschillende benamingen (praktijkopleider, werkbegeleider, mentor, stagebegeleider) en op verschillende 
niveaus in een leerbedrijf aangetroffen. ROA CN streeft om de praktijkopleider(s) aan de erkenning(en) van 
het leerbedrijf te koppelen volgens de niveaus van de mbo-opleidingen. 
 

• Leerbedrijf 
Een bedrijf of een organisatie dat op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming te 
verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen.  
Het streven is dat het leerbedrijf minimaal twee gecertificeerde praktijkopleiders in dienst heeft per sector 
binnen het bedrijf die deskundige begeleiding kunnen bieden.  
 

• Kwaliteitszorg 
Hiermee wordt de toetsing binnen vier jaar van erkenning bedoeld, waarbij wordt gekeken of leerbedrijven 
nog steeds voldoen aan de criteria voor erkenning voor ROA CN leerbedrijven.  
 

• POK 
De praktijkovereenkomst (POK) is een contract die tussen de student, leerbedrijf en onderwijsinstelling 
wordt getekend vóór de aanvang van de BPV-periode. Hierin staan de werkuren waar de student aan moet 
voldoen tijdens de BPV-periode, contact gegevens van alle partijen en wettelijke verplichtingen. Voor BBL-
studenten tekent ROA CN ook mee als vierde partij. 
 

• BPV-monitor 
De BPV-monitor is een digitale enquête dat aan het einde van elke BPV-periode door zowel praktijkopleider 
en student wordt ingevuld ter bevordering van BPV-kwaliteit. De BPV-monitor wordt deels uitgevoerd door 
de onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld tijdens mentoruren door de mbo studenten (anoniem). ROA CN 
draagt er zorg voor dat ook de praktijkopleiders een uitnodiging ontvangen om de BPV-monitor in te vullen, 
indien ROA CN door de onderwijsinstelling voorzien wordt van een lijst van leerbedrijven waar recentelijk 
beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. 


