Stichting Komp u ter hulp
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
Tel. 070-212.70.93

Mail: info@komp-u-terhulp.nl
Linken in de tekst zijn aan te klikken
Komp u ter hulp is in staat om vrouwen (en mannen) in 8-12 weken op te leiden voor ICT beheer zodat ze
kans maken om naar betaald werk door kunnen stromen.
Daar is geen enkele vooropleiding voor nodig.
Wel motivatie, een goed geheugen en Engels begrijpend kunnen lezen.
Ze hoeven ook niks te weten van ICT.
Er kan in het Nederlands en in het Engels les gegeven worden.
Ze krijgen een website tot hun beschikking, en die leren ze zelf te onderhouden en daar kunnen ze dan foto’s
op plaatsen van de uitgevoerde praktijkopdrachten.
Met die site presenteren ze zich dan naar werk. Zie de voorbeelden op blz. 3 t/m 6
De stichting heeft een scholingsovereenkomst met het UWV.
Voor de opleiding/omscholing wordt door het UWV 2.496 euro per persoon betaald.
Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar geen WW-ers of Wajongers met de opleiding begonnen.
Daarentegen heeft de stichting wel 10.000 euro coronasteun ontvangen ter compensatie voor het wegvallen
van die inkomsten.
Dat is budget voor 4 personen en daarvoor worden er nu 4 werkloze vrouwen opgeleid, waar voor hen dan
ook geen kosten gerekend worden. (blz-5-6)
Informatie ICT opleiding
Met 8-12 weken kan je al werk hebben in de ICT.
Je krijgt een website die je zelf leert te onderhouden en daar zet je de foto's van je praktijkopdrachten op.
En daarmee presenteer je jezelf naar werk of een hogere opleiding.
Je kunt ook een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) aanvragen, wat gelijk staat aan een
diploma.
Voor studenten van Komp u ter hulp, is dat over het algemeen MBO-3.
En dan kun je doorstromen naar MBO-4 of op zoek gaan naar werk.
Voor Engelstaligen blijft het een probleem dat het MBO alleen in het Nederlands les geeft.
Bij Komp u ter hulp krijg je les in het Nederlands en in het Engels.
Werk vinden is aan te bevelen, en als je dat hebt, en bij Zadkine aangeeft dat je de opleiding hebt gevolgd
bij Komp u ter hulp, dan kan je BBL volgen.
Dat is normaal 4 dagen betaald werk, 1 dag school.
BOL is 5 dagen school met een stage.
We begeleiden geen BOL-lers alleen BBL-ers
Bij Komp u ter hulp krijg je een vrijwilligersovereenkomst, maar mag je wel direct naar ICT-MBO-4.
Zelfs zonder enige vooropleiding.
Zadkine ziet de opleiding bij Komp u ter hulp als MBO-3. Zelfs als je die nog moet doorlopen.
Je krijgt geen salaris. Dat zou ook onterecht zijn.
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Als student bij Komp u ter hulp lever je namelijk geen productie waar de werkgever de loonkosten mee kan
vereffenen. Een werknemer dient op zijn minst de te maken kosten terug te verdienen voor het bedrijf.
Je bent wel verzekerd. Dat is een eis van de school. Je moet dus de afweging maken dat je MBO-2 en 3
geheel over kan slaan en zelf je reiskosten naar Zadkine moet betalen.
3 jaar BOL MBO-3 kost je aan schoolgeld en boeken 5.000 euro en dan moet je nog 3 jaar naar MBO-4.
Dan ben je 6 jaar bezig en 10.000 euro kwijt.
BBL MBO-4 kost daarentegen 2.500 euro. Je bespaart 7.500 euro en een aantal jaren op school.
Werkgevers willen vaak nog wel de gratis stage-handjes van een BOL-ler, maar iemand, zonder aantoonbare
werkervaring, 4 dagen salaris betalen zit er over het algemeen niet in.
Met je website kan je dat wel aantonen, en kan je gaan solliciteren naar een betaalde BBL baan.
Een EVC wordt uitgegeven door aparte bureaus en kost 1.685 euro, maar dat heb je bij Zadkine met deze
opleiding niet nodig.
Het is zelfs nu zo, dat studenten van 22 jaar of ouder die zich bij Zadkine aanmelden zonder de juiste
vooropleiding, doorgestuurd worden naar Komp u ter hulp, en per 1 sept. direct in mogen stromen in
MBO-4. Iemand van 22 jaar of ouder moet je ook niet meer in MBO-2 of 3 willen zien.
Met dat EVC kan je werk krijgen op MBO-3 niveau.
Je kan dan door naar MBO-4 met 4 dagen werk en 1 dag school (BBL)
De kosten voor dat EVC hoef je niet te maken als je de bevestiging krijgt van Zadkine dat je bent toegelaten
voor MBO-4
Dan solliciteer je op MBO-3 niveau voor een BBL baan
Maar je kunt ook de 21+ toelatingstest voor het HBO doen vanaf 20 jaar.
Die test is vooral bedoeld voor mensen die niet voldoen aan de vooropleidingseisen.
De test kost 150 euro en dan kun je het al in januari proberen en krijg je in juni een herkansing.
Gratis test voorbeelden/oefeningen. En je hebt ook nog een betaalde test van 34,95
Ben je 20 of ouder, doe dan die 21+ toelatingstest voor het HBO.
Indien je toelaatbaar bent voor het HBO kun je op kosten van het bedrijf Part-time HBO doen.
Dan zit je niet de hele dag op school, maar doe je 4 jaar werkervaring op en heb je geen studieschuld.
Solliciteren naar een ICT baan, met verwijzing naar je website, waarin je kan melden dat je voor het HBO
toelaatbaar bent vergroot je kansen.
Als je 27 jaar of ouder bent, is betaald werk hebben wel nodig, want je krijgt vanaf 30 jaar geen volledige
studiefinanciering meer. Dan kan je alleen nog maar het collegegeld lenen. Daar kan je niet van leven.
En met deeltijd HBO, die door het bedrijf wordt betaald, heb je sowieso geen studieschuld.
Lees ook hoe het er aan toegaat bij Komp u ter hulp
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Opgeleide dames
Lisa (21 NL)
https://lisa-ict.nl/
Betaald werk na 6 weken opleiding
https://lisa-ict.nl/curriculum/voortgang_curriculum.html
Volgt nu deeltijd HBO betaald dor de werkgever
Lara (45 NL)
Betaald werk na 8 weken opleiding met een startsalaris van 3.000 euro
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Server_exchange_mailflow/Server_install.html#Opleiding
Cheska (22 Filipijnen ENG)
https://cheska-ict.nl/
Betaald werk na 3 maanden onderwijs
Toegelaten voor parttime hbo (college) betaald door het bedrijf. Geen studieschuld
Zara (35 Nigeria ENG)
https://zara-it.nl/
Wordt begeleid door de gemeente om haar eigen videobedrijf op te starten.
Jalika( 35 Gambia ENG)
https://jalika-it.nl/
Ongedocumenteerd en de IND is bezig met haar werkvergunning, omdat ze met haar website kan aantonen
dat ze betaald werk kan krijgen en niet afhankelijk wordt van een bijstandsuitkering.
https://jalika-it.nl/upgrade_cpu_server/upgrade.html
Samira (34 NL)
https://samira-it.nl/
Heeft betaald werk en nu 520 euro per maand meer besteedbaar dan met de uitkering.
Debbie (47 Kenia ENG)
Begonnen op 7 aug-2020
https://debbie-it.nl/
Helen (28 NL)
https://helen-it.nl/
Zie haar Linkedin CV op de volgende pagina, met de opgaande lijn van haar carrière na de opleiding van
Komp u ter hulp.
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Peak-IT betaalt vrouwen zelfs 16% meer dan mannen
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Aliya ( Uganda 33 ENG)
https://aliya-it.nl/
Debbie (Kenya 47 ENG)
https://debbie-it.nl/
Becca (Scotland 25 ENG )
https://becca-it.nl/
Debbie, Becca en Aliya
Goed opgeleid, zelfs met Bachelor en Masters diploma’s, maar Engelstalig en een studierichting waar
hier weinig tot geen werk in te vinden is.
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En ook nog een Syrische vluchtelinge met een enigszins gedateerde ICT achtergrond.
Die wordt nu geüpdatet.
Rokan (29 NL)

https://rokan-it.nl/
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