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Linken in de tekst kunnen aangeklikt worden.
Onbetaalde BBL banen ICT beheer MBO-3-4
Kosten worden (gedeeltelijk) door het ministerie betaald, maar er worden voor
de leerling zelf geen kosten in rekening gebracht.
Een BOL opleiding duurt 3 jaar en dat kost je ook 3 jaar schoolgeld en boeken.
BBL duurt over het algemeen ook 3 jaar.
Je kan ook na een intake bij Zadkine misschien van MBO-2 direct
doorstromen naar MBO-4. Dan moet je toch wel redelijk wat
praktijkervaring hebben.

Zoals hierboven te zien, zijn de schoolkosten een stuk lager.
Daar staat tegenover dat je geen salaris krijgt, maar dat kreeg je met BOL ook
niet. En je krijgt ook geen OV kaart. Van het uitgespaarde geld kan je best dat
OV zelf betalen voor die éne dag in de week als je in Den Haag woont.
Of zoals Lisa, ons rolmodel, na 6 weken opleiding bij Komp u ter hulp, alsnog
een betaalde baan weten te bemachtigen. Lisa heeft dan wel MBO 4 zorg maar
universitair denkvermogen en bleek in staat om Server 2016 en Exchange
mailserver in 2 dagen te installeren en te documenteren.
Zij gaat dan ook door naar de Haagse Hogeschool.
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Doorstroom zonder kwalificaties naar ICT-MBO-3 of 4 of direct naar werk
voor Wajongers en/of uitvallers ongeacht het niveau.
Jongeren met een lage, of zonder, kwalificatie kunnen door Komp u ter hulp
worden opgeleid en werken het curriculum zoveel mogelijk af. (1e traject)
De resultaten zetten ze dan op hun op te bouwen website (digitale portfolio)
Met een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) van MBO-2 of 3
kunnen ze dan doorstromen naar het Techniek College (Zadkine-Albeda) in
Rotterdam.
Dan kunnen er een aantal jaren worden overgeslagen en is doorstroom naar
MBO-3 en zelfs direct naar 4 mogelijk.
Met MBO-1 is er geen EVC nodig voor doorstroom naar niveau 3 of 4.
Het Techniek College (Albeda/Zadkine) (b)lijkt tot nog toe het enige MBO in
Zuid Holland te zijn, dat een beoordelingsgesprek aangaat. En die naargelang de
competenties en de inhoud van de digitale portfolio’s, de leerlingen op het juiste
niveau laten instromen.
De regelgeving voor BBL werkgevers is nu veranderd.
Eerst kreeg de werkgever een deel van de belasting en sociale premies als een
soort subsidie terug. Nu moeten leerwerkbedrijven minimaal 610 uur
aantoonbare begeleiding geven.
BBL traject bij Komp u ter hulp.
Wajongers hebben een uitkering, dus een salaris is niet zo urgent, en door ze een
vrijwilligersovereenkomst aan te bieden hebben ze (onbetaald) werk en kunnen
ze na het 1e traject, met hun MBO-2 of 3 kwalificatie of zelfs zonder dat, een
door het UWV betaald traject bij Komp u ter hulp afdwingen en als BBLer
doorstromen. Komp u ter hulp heeft een scholingsovereenkomst met het UWV.
Daarnaast is het een safe house voor minderjarigen, meiden/vrouwen en heeft de
instructeur een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Meer over wie of wat is Komp u ter hulp
Bij Komp u ter hulp hoeft niet zozeer productie gemaakt te worden.
In feite krijgen ze 40 weken x 32 uur is 1.280 uur begeleiding.
Daarvoor krijgt de begeleidende organisatie van het ministerie na het schooljaar
in dec. 2.700 euro voor die 1.280 uur.
Geweldig toch? 2,11 euro per uur. Daar ga jij waarschijnlijk niet voor werken.
Vakken vullen bij de Appie brengt meer op.
Indien het niveau van de Nederlandse taal niet voldoende is, dan is er een
mogelijkheid om NT2 te volgen
Mondriaan Brouwersgracht Den Haag geeft inburgeringcursussen en het vervolg
is de taalcursus op NT2 niveau (B1/2f -MBO-3)
Maar ook anderen die dat willen mogen die NT2 cursus volgen vanaf 18 jaar.
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Mondriaan rekent 35 euro voor de cursus NT2 .
Tijdens die BBL opleiding krijgen ze dan ook de gelegenheid die NT2 cursus bij
Mondriaan te volgen indien dat noodzakelijk mocht zijn
Tarieven Komp u ter hulp
1e traject

Betaling kan in termijnen
EVC kosten
Maar die hoef je voor toelating bij Zadkine niet te maken als je tenminste
het curriculum naar behoren hebt gevolgd. Dat EVC is bedoeld voor mensen
boven 27 jaar die direct naar werk willen.

Nederlandse taal
De examens zijn niet noodzakelijk als je MBO-4 volgt.

BBL baan (onbetaald)
Kosten worden (gedeeltelijk) door het ministerie betaald, maar er worden voor
de leerling geen verdere kosten in rekening gebracht.
Het bedrag van 2.700 euro kan minder worden naargelang het aantal aanvragen.
Als en werkgever zekerheid zou hebben dat het bedrag ook wordt betaald, dan
heb je een (kleine) kans op BBL. En als de werkgever in onzekerheid verkeert
dan wordt het dus gewoon niet.
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Wajongers kunnen voor een EVC van het UWV een tegemoetkoming in de
kosten krijgen van 1.600 euro.
Het restant kan dan eventueel in 6 maandtermijnen worden betaald.
Toelaatbaar als (onbetaalde) BBLer:
MBO-3-4 BBL (geen kosten) en tevens Wajongers en anderen die via een
betaald traject instromen of het zelf betalen.
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Kinderen kunnen nu ook al euthanasie aanvragen vanwege uitzichtloos lijden.
En zeg maar eens dat het met dit onderwijssysteem niet zo is.
Daarmee vergeleken is Zadkine een verademing.

Lara (45) ook zo’n rolmodel.

Meer over Lara.
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