Bbl Plus
Bbl studenten worden opgeleid tot allround zelfstandig
beroepsbeoefenaar in de werkplaats van Summa Techniek

Richtingen
• Constructie/lassen/plaatwerk
• CNC draaien en frezen
• Mechatronica

Wat betekent dit voor bedrijven
•
•
•
•
•
•
•

De focus van de werkzaamheden binnen het bedrijf kan gericht blijven op produceren
De praktijkopleider binnen uw organisatie is minder tijd kwijt aan begeleiding
De vakopleiding gaat niet ten koste van productiecapaciteit
Student krijgt sneller en meer vaardigheden aangeleerd en is daardoor breder en eerder inzetbaar binnen uw bedrijf
Bbl Plus maakt gebruik van een erkende bedrijfsvakschool
Summa Techniek denkt mee in de werving en selectie van potentiële kandidaten
Student leert omgaan met diverse en meest moderne machines en besturingen

Subsidies en scholingsfonds
• 	A+O: maximaal € 3.800,- per jaar (opleidingsconcept intensief, https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/
ao-financieringsreglement-opleiden-van-leerlingen-en-werknemers-2019-2021/)
• 	OOM: maximaal € 3.800,- per jaar (mits aangesloten bij een OOM erkende bedrijfsvakschool (https://www.oom.nl/
Regelingen/Leerwerkbijdrage/Mbo-scholingspool))
• 	Subsidie praktijkleren: maximaal € 2.700,- per jaar (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsidieregeling-praktijkleren)
Meer informatie
Summa Techniek
Sabine Hezemans
Bic 1
5657 BX Eindhoven
06 31 77 03 36
s.hezemans@summacollege.nl

Invulling Bbl Plus
De student volgt één dag per week theorieles bij Summa Techniek. Daarnaast bezoekt de student gedurende 2 jaar de
werkplaats van Summa Techniek met als doel vaktechnische vaardigheden te leren van specialisten met pedagogische
en didactische scholing. Gemiddeld genomen zijn de studenten 40% van de opleiding bij Summa in de praktijk, 20% bij
Summa in de theorie en 40% in het bedrijf. Er wordt een rooster gevolgd waarbij de studenten afwisselend 6 weken op
school en 6 weken bij het leerbedrijf zijn. Tijdens de blokken van 6 weken op school zullen de studenten 4 dagen per
week bezig zijn met het aanleren van vaktechnische handelingen. Ook zullen in deze periode alle examens en toetsen
worden afgelegd. Hierdoor kunnen bedrijven zich focussen op productie en zijn de studenten sneller en breder inzetbaar.

Overeenkomsten
Leerarbeidsovereenkomst

Onderwijs
overeenkomst

 ls een bbl-student bij u
A
mag starten, dient u een
leerarbeidsovereenkomst met
de leerling af te sluiten voor de
duur van de opleiding. Deze
leerarbeidsovereenkomst is een
contract tussen het leerbedrijf
en de student en is vergelijkbaar
met een regulier arbeidscontract.

Het Summa College maakt een
Overeenkomst voor Opleiden
(OO) voor het theoriegedeelte.
Deze overeenkomst wordt
aangegaan door het Summa
College en de student. Zodra wij
1 exemplaar ondertekend retour
ontvangen, zorgt het Summa
College ervoor dat de beroeps
praktijkovereenkomst (BPVO)
wordt opgesteld.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De BPVO wordt in viervoud
toegestuurd en wordt door
verschillende partijen getekend.
Eén exemplaar voor alle
betrokkenen: het leerbedrijf, het
Summa, de student en SBB. SBB
moet als laatste tekenen. Zodra
SBB ondertekend heeft krijgt u
een bevestiging en een kopie
(met 4 handtekeningen) retour.
Deze BPVO is noodzakelijk voor de
subsidieaanvraag bij het OOM of
de Stichting A+O.

Bedrijf Deelnemer
overeenkomst
Voor het praktijkgedeelte
wordt een BDO gemaakt die
ondertekend wordt door het
bedrijf en Summa Cursus- en
Contractonderwijs.
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Inspanning Summa

Inspanning bedrijven

Erkende leerbedrijven
Studenten mogen alleen aan de slag bij bedrijven die via SBB een erkenning hebben voor de juiste bbl-opleiding.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.s-bb.nl

Rekenvoorbeeld opleidingskosten versus subsidies Bbl Plus (bbl niveau 3)
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3

€
€
€

10.717
9.909
721

Vergoeding scholingsfondsen
Subsidie praktijkleren

€ 10.600
€ 8.100

Opleidingskosten per saldo na 3 jaar

€

2.647

