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Doorstroom zonder kwalificaties  naar ICT-MBO-3 of 4.
Ook voor Wajongers.

Linken in de tekst kunnen aangeklikt worden.

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 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.
Vanwege het feit dat ze meestal al wat ouder zijn (21-25 jaar) is een BOL 
opleiding met die leerplichtige VMBO-t leerlingen, die in MBO-4 stromen niet 
echt ideaal.
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, als BBLer doorstromen. 
Bij Komp u ter hulp hoeft niet zozeer productie gemaakt te worden.
In feite krijgen ze 40 weken x 28 uur is 1.120 uur begeleiding.

http://www.komp-u-ter-hulp.nl/
https://tinyurl.com/gsxg7xk
https://tinyurl.com/j5mpptq
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/matching-en-voorbereiding/stages-en-leerbanen
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/matching-en-voorbereiding/stages-en-leerbanen
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/mbo-kostenbesparingen/bbl-traject.htm
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/mbo-kostenbesparingen/bbl-traject.htm


Dat door mogen stromen naar een hoger niveau dan de huidige kwalificatie 
toestaat, gaat niet op bij Mondriaan.
Die houdt star vast aan MBO-1-2-3 en 4

Je moet dat Mondriaan als slechtste ICT MBO van Nederland ook niet op je CV 
willen hebben.
Vanaf 2014 is de opleiding al zwaar onvoldoende. 
Komp u ter hulp heeft de onderwijsinspectie dan ook gevraagd om de 
accreditatie voor dat ICT van Mondriaan in te trekken. 

In dat BBL leerjaar bij Komp u ter hulp wordt ook aandacht besteed aan 
mogelijke minpunten. Nederlandse taal bijvoorbeeld.

    
Mondriaan Brouwersgracht Den Haag geeft inburgeringcursussen en het vervolg 
is de taalcursus op NT2 niveau (B1/2f -MBO-3) 

http://www.ad.nl/den-haag/ict-opleiding-mondriaan-is-slechtste~a2d1790f/
http://www.ad.nl/den-haag/ict-opleiding-mondriaan-is-slechtste~a2d1790f/
https://tinyurl.com/hhdwh34
https://tinyurl.com/hhdwh34


Maar ook anderen die dat willen mogen die NT2 cursus volgen vanaf 18 jaar. 
Daar zijn ze dan weer wel goed in.

Mondriaan rekent 35 euro voor de hele cursus NT2 en dan moeten er 4 (staats) 
deelexamens, (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken) afgelegd worden van elk 
45 euro.
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

EVC kosten

Nederlandse taal

BBL baan (onbetaald)
Kosten worden (gedeeltelijk) door het ministerie betaald, maar er worden voor 
de leerling geen verdere kosten in rekening gebracht.
   
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.


