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

Informatie
De stichting is een ANBI en voor het onderwijs vrijgesteld van BTW.
Heeft SBB (Ecabo) erkenningen voor ICT-MBO-2, 3-en 4 en VMBO (Boris).
En heeft een UWV scholingsovereenkomst.
Werkt samen met Stichting Leergeld, Stichting Trix en Stichting Het Ambacht.

Software voor installatie/verkoop
Windows 7 en 10 Professional en Office 2010 Home en Business.
Levert tevens die licenties aan stichting Leergeld.

Voor lesdoeleinden
Beschikt over de software die actueel gebruikt wordt in het bedrijfsleven.
Server 2012r2-2013-2016
Exchange mailserver 2013-2016
Office 2010-2013-2016

Maatschappelijke stages
Er is en apart leslokaal en mensen die geen of weinig computerkennis hebben, worden 
gekoppeld aan een stagiaire waarmee ze samen de lestijden kunnen bepalen.
Meer informatie..

E-mail  komputerhulp@ziggo.nl
Website;   www.komp-u-ter-hulp.nl

https://www.leergelddenhaag.nl/
https://www.stichtingtrix.nl/
https://www.stichtinghetambacht.nl/
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Stage_Mission_Impossible/maatschappelijke_stage.htm
http://www.komp-u-ter-hulp.nl/
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Komp u ter hulp is in staat om jongeren zonder enige ICT kennis in 3-4 maanden op te leiden 
zodat ze door kunnen stromen naar ICT- MBO-3 en zelfs naar 4.
Voorbeelden op de website komp-u-ter-hulp.nl bij Opleidingen en Wajongers en cursisten
In Google komp u typen is genoeg, want dan staan we al bovenaan.

Wel dient het Nederlands, Engels en rekenen van voldoende niveau te zijn.
Zulks ter beoordeling van het MBO.
Er zijn vooralsnog maar 2 MBO scholen in Zuid Holland waarvan bekend is dat die een 
beoordelings/geschiktheidsonderzoek in hun toelatingsbeleid hebben opgenomen.
Dat zijn Zadkine/Albeda Rotterdam en het Da Vinci college Gouda (Dordrecht)
Omdat sinds 1 januari ook minderjarige MBOers een OV kaart krijgen hoeft dat geen beletsel 
te zijn.

Zadkine en Albeda (techniekcollege) van MBO-1 naar MBO-3 of 4 

Aanmelden voor 1 mei

Aanmelden en deelnemen aan een geschiktheidsonderzoek (Zadkine) 

Mondriaan werkt niet mee aan het hoger in laten stromen, dan de vooropleiding formeel  toe 
zou laten. Het slaat nergens op, want het enige criterium dat de school hoeft te hanteren is 
iemand naar een dusdanig niveau door te laten stromen, waarvan men denkt dat die het niveau 
van de opleiding met een diploma af kan sluiten.

Brent van der Geest (website brentit.nl) behaalde MBO-1 op de Pleysierschool en mocht van 
Mondriaan naar  MBO-2. Die hebben we naar Zadkine/Albeda in Rotterdam gestuurd en na 
een geschiktheidsonderzoek mocht hij per 1 september instromen in de 2e klas MBO-3 en in 
januari stroomde hij al door naar MBO-4. Bij Mondriaan had dat met MBO-2 en 3 maar liefst 
5 jaar langer geduurd. 

https://komp-u-ter-hulp.nl/
https://tinyurl.com/gmvez2w
https://tinyurl.com/j5mpptq
http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Aanmelden.aspx
http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Aanmelden/Naar%2520het%2520mbo%2520zonder%2520een%2520geldig%2520diploma.aspx
https://www.brentit.nl/
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Als ICTer heb je dan ook niks bij dat Mondriaan te zoeken.
In 2014 was de beoordeling van de inspectie zeer zwak, in 2015 stond daar een * bij waarmee 
men iedereen in de waan liet dat er een verbeterplan zou zijn. In 2016 absolute radiostilte en 
in de studiegids van 2017 stond Mondriaan wederom als de slechtste ICT opleiding van 
Nederland aangemerkt. Je moet dat niet op je CV willen hebben staan want ook werkgevers 
hebben die informatie dat je aan Mondriaan ICTers niets hebt.
We hebben de inspectie dan ook een brief gestuurd met het verzoek om de accreditatie van 
Mondriaan maar in te trekken voor die ICT. 
Het argument is, dat ze wel een MBO-4 diploma geven, waarmee de leerlingen toelaatbaar 
zijn voor het HBO, maar omdat ze niet geleerd is te leren, en ze totaal niet kunnen plannen, 
krijgen ze na enkele maanden een negatief bindend studie-advies.
Oftewel wegwezen en niet meer terugkomen.
De enigen die er dan baat bij hebben gehad zijn de school en de docenten die het budget van 
7.600 per jaar per leerling op hebben mogen strijken en elke maand tevreden op hun 
bankrekening konden zien dat het geld er weer op stond. De leerlingen zijn totaal niet 
interessant want die kunnen gewoon naar de bijstand.

Het MBO heeft geen centraal examen.
VMBO, HAVO en VWO hebben een centraal examen. 
Theoretisch gezien zou je niet eens naar school hoeven om dat examen af te mogen leggen.
Maar de MBO-raad houdt een centraal examen al jaren tegen.
De reden is duidelijk. MBO scholen lichten de hand met de resultaten van de leerlingen om 
niet gekort te worden op hun lumpsum (de zak met geld) als er te weinig leerlingen slagen.
Bij een centraal examen vallen er een hele hoop door de mand omdat de eigen examencijfers 
een enorm verschil zullen laten zien vergeleken met een centraal examen.
Het komt er op neer dat we leerlingen noodgedwongen uit moeten leveren aan het MBO 
omdat ze alleen daar hun MBO diploma  kunnen verdienen krijgen.

Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC)
Een positief resultaat voor de 21 plus toets van het HBO is alleen maar geldig bij die HBO 
waar de toets is afgelegd en 2 jaar geldig om in te mogen stromen in dat HBO.
Dat resultaat heeft geen wettige landelijke status. EVC bureaus maken een rapportage van  de 
vaardigheden van de persoon en hangen daar een kwalificatie aan, zodat deze of naar werk of 
naar een hogere opleiding door kunnen stromen.
Een EVC kwalificatie van bijvoorbeeld MBO-3 heeft een wettelijke landelijke status en dat 
maakt de persoon toelaatbaar voor MBO-4. Een EVC van MBO-4 geeft toegang tot het HBO.
Helen (27) was werkeloos, ondanks haar Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring met 
SAP en BAS en is, middels  een UWV scholingsvoucher, bij Komp u ter hulp in 4 maanden 
om-en bjgeschoold. Het EVC gaf ICT-MBO-3 aan. Maar we vonden dat eigelijk te laag 
gewaardeerd en hadden ook het idee dat de onderzoeker zelf uit het onderwijs kwam en niet 
kon en wilde toegeven dat wij met de 1 op 1 opleiding tot zulke uitstekende resultaten kunnen 
komen.
Gezien het voorgaande lijkt het ons overduidelijk dat het onderwijs nogal verveeld zit met het 
feit dat wij geen 5 jaar onderwijs in 4 maanden proppen, maar zij 4 maanden lesstof over 5 
jaar weten uit te smeren voor die 7.600 per jaar.
Daarnaast is Komp u ter hulp volledig autonoom, krijgt geen subsidie en is derhalve totaal 
niet chantabel door OCW, dat voor de buitenwacht pretendeert iets voor die jongeren te 
betekenen.

Helen ( helen-it.nl ) heeft middels detachering de migratie van Windows 7-8 naar Windows 
10 succesvol vorm weten te geven voor de FNV en heeft nu een vaste baan bij dat 

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://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/inschrijving-en-uitschrijving/toelating/toelatingsonderzoek-21
https://www.helen-it.nl/
https://tinyurl.com/yd55q4ph
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detacheringsbureau.

Wel lastdrager voor de opleiding, maar niet voor het naar werk brengen. 
Dat iemand naar werk doorstroomt is dan een bijkomend succesje, maar die inspanning moet 
de cursist leveren, met medewerking van de daartoe aangewezen partijen.

Integratiebureaus krijgen over het algemeen 5.000 euro per cliënt.
Die wordt dan voor een zo laag mogelijke prijs ergens “opgeleid” of moet werkervaring 
opdoen en dan wordt die ergens gedumpt geplaatst zoadat ze die als resultaat weg kunnen 
zetten.
Dat soort charlatans, waar Nederland trouwens vol mee zit, en al die UWV scholingsvouchers 
naar zich toe hebben getrokken, zouden allemaal  buitenspel gezet moeten worden.
Onze opleiding kost normaal € 2.496,- per 3-4 maanden en dat komt neer op zo’n 450 uur 
praktijk en theorielessen, inclusief het opbouwen van hun website als digitale portfolio. 
Waarmee zij zichzelf in de markt zetten voor werk of om naar een hogere opleiding door te 
stromen. Dat is € 5,55 per uur. 
Nog minder dan de kosten van kinder-dag-opvang ( € 7,18 per uur)
Samen met een EVC van € 2.350,- lijkt ons dat een betere besteding van die € 5.000 aan 
beschikbaar budget, dan zoals het nu al veel te vaak mis gegaan is met die bureautjes.
      
Comptia, de escape uit het MBO keurslijf
Comptia A+ is een Amerikaanse opleiding die leidt tot de wereldwijd erkende certificaten 901 
en 902. Dat staat garant in Amerika voor een salaris van $63.000 per jaar. 
Met 401 (security) wordt het zelfs $72.000 per jaar.
Dat zijn HBO-UNI salarissen, maar hier wordt Comptia A+ minzaam afgedaan als 
“komt grotendeels overeen met MBO-3”
SBB (het vroegere Ecabo), het MBO-ICT loket, de MBO-raad en het MBO lijken samen één 
blok te vormen om de eigen belangen in deze te beschermen.
Met MBO-4 moet je nog je Microsoft System Administator zien te halen, terwijl je met 
Comptia direct door mag naar System Administator. Comptia kan je in 6-12 maanden halen 
en je moet ook aantoonbaar 500 praktijkuren vol gemaakt hebben.
Het Engelse lesboek wordt over de hele wereld verkocht en vertaald inde landstaal door 
instituten  als het NTI, LOI, Studieplan etc. en kost 350 euro.
Het leidt op voor de Engelstalige examens die een stuk moeilijker zijn dan die van het MBO.
Gedegen kennis van het Engels, lezen en begrijpen, is dan ook onontbeerlijk.
De examens zijn 250 euro per stuk. Totaal  850 euro.
Afgezet tegen het MBO schoolgeld van 1.135 per jaar, en boeken van 450 euro, een koopje.
Voor ICT heb je helemaal geen MBO nodig.
Internationale certificering weegt veel zwaarder.
Wij hebben de studyguide 901 en 902  met de proefexamens en geven de praktijklessen voor 
een gedegen voorbereiding. En hebben ook de studyguide 401 security
Meer op onze website bij Comptia € 53.000 per jaar.

Nog een voorbeeld
Schaun, 15 jaar, moest een weekje stage lopen voor Mavo-3e klas
Zie op schaun-it.nl wat hij in 4 dagen voor elkaar kreeg, inclusief de opbouw van zijn site.
Hij heeft de decaan inmiddels gevraagd of hij per 1 september direct door mag naar 
Havo 4 of 5.

https://tinyurl.com/hnrua84
https://www.shaun-it.nl/
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