BBL-opleiding

Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren onderwijs gevolgd hebt.

Erkend leerbedrijf zoeken
Om te kunnen starten aan een BBL-opleiding moet je werken bij een erkend leerbedrijf. Via www.stagemarkt.nl zijn
erkende leerbedrijven te vinden die mogelijk een BBL-leerplek aanbieden.
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Ga naar
www.stagemarkt.nl

Vul in vakje ‘zoekterm’
de studierichting in,
bijvoorbeeld Verkoper.

Vul in vakje Plaats of postcode
gewenste plaats in,
bijvoorbeeld Middelburg.

Tip

Gebruik de tips van stagemarkt.nl om een cv
te maken, een sollicitatiebrief te schrijven en
je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek.
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Er verschijnt een lijst in beeld
met erkende leerbedrijven
voor de gekozen richting.
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Klik op +0km en vul het aantal
kilometers in dat voor jou
haalbaar is om te reizen naar je
BBL-werkplek.

5
Klik op “Zoeken” en
vink links bij leerweg ‘BBL’ aan.

Let op: Wanneer vermeld wordt dat een plaats BESCHIKBAAR is, dan is dat niet altijd 100% zeker. Soms is nog niet doorgegeven aan Stage-

TECHNOLOGIE

BBL-opleiding
Het volgen van een BBL-opleiding betekent dat je één of meerdere dag(en) in de week naar school komt en de overige
dagen als leerling-werknemer in een bedrijf werkt. Je moet werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Het bedrijf heeft in
het algemeen een arbeidsovereenkomst met jou als student, waar een salaris tegenover staat.

ZORG & WELZIJN

ECONOMIE

informatie voor studenten

Het is niet gelukt om een leerbedrijf te vinden. Wat nu?
Als het niet lukt om een leerbaan te vinden, kies dan eerst op stagemarkt.nl de button die rechtsonder verschijnt ‘Stage niet gevonden?’ Als je je gegevens invult, helpt SBB je bij het vinden van een leerbedrijf. Ook de
school kan je hierbij helpen.
Ondersteuning tijdens je opleiding
Ervaar je tijdens de opleiding of bij je werkplek problemen? Je kunt altijd contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider. Indien nodig zal de slb’er overleggen met de opleidingsmanager, een vertrouwenspersoon of het ondersteuningsteam. Samen met jou zoeken we naar een oplossing voor het probleem.
Cursussen of vervolgopleiding
Ben je 18 jaar of ouder en heb je geen geschikte BBL-opleiding kunnen vinden of wil je juist naast of na je opleiding nog
een cursus volgen, neem dan eens contact op met je decaan. De decaan helpt je bij keuzes in jouw loopbaan en in het
maken van contacten die hierbij nodig zijn.
Meer informatie?
Via deze flyer brengen we je op de hoogte van de belangrijkste zaken rondom het volgen van een BBL-opleiding. Meer
informatie is te vinden op onze website hoornbeeck.nl. Of kijk eens op hoornback.nl/voor-werkzoekers waar ook leerwerkplekken voor BBL (filter bij ‘werkervaring’) aangeboden worden. Via de website s-bb.nl/studenten vind je allerlei
handige informatie over leerwerkplekken en kans op werk. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

www.hoornbeeck.nl

DIENSTVERLENING

markt dat een plaats inmiddels is ingevuld of juist wel beschikbaar is. Maar solliciteer! Bij voorkeur door je brief en cv te mailen.
Bij sommige branches wordt het ook op prijs gesteld als je binnenloopt. Werkgevers kunnen in bepaalde branches aanvullende eisen stellen.

