Veelgestelde vragen BBL-traject
Hoe verloopt het sollicitatieproces voor jullie BBL opleiding?
Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solliciteer op de BBL-werkplek vacature
Videosollicitatie
Sollicitatiegesprek
E-assessment
Taaltoets op 3F-niveau
Je ontvangt een leerwerkovereenkomst en wij verwelkomen je als nieuwe collega van Wasko
We gaan jouw indiensttreding vieren met een leuke bijeenkomst
Kennismaking met jouw nieuwe collega’s en locatie

Na iedere stap laten we je weten of je wel of niet door gaat naar de volgende ronde.
Hoelang duurt jullie BBL opleiding?
De opleiding van Wasko duurt 1 jaar.
Wat als ik mijn opleiding niet binnen de gestelde termijn kan afronden?
Op het moment dat je je opleiding niet binnen 1 jaar kan afronden is er een mogelijkheid tot
verlenging. Afhankelijk van de reden wordt deze verlenging toegekend.
Krijg ik mijn lesdag betaald?
Nee. Je lesdag is je eigen tijds investering. Je krijgt wel je reiskosten voor deze dag vergoed.
Mag ik tijdens mijn werk aan studieopdrachten werken?
We vinden het belangrijk dat je meedraait op de groep. We gaan ervan uit dat je je studieopdrachten in je
eigen tijd maakt. Per dag mag je een half uur besteden aan je studieopdrachten. Uiteraard zijn uitzonderingen
mogelijk maar dit is altijd in overleg met je werkbegeleider.
Wat gebeurt er als ik tussentijds wil stoppen met jullie BBL opleiding?
Als je je opleiding stopzet is er een terugbetalingsregeling van kracht. Hierover hoor je meer bij het
ondertekenen van het contract.
Wat ga ik als BBL- student bij Wasko verdienen?
Als BBL-student word je conform de Cao Kinderopvang ingeschaald in schaal 5 trede 7. Dit betekent dat je op
basis van 36 uur €2041,- bruto per maand gaat verdienen.
Wat zijn de kosten van mijn opleiding?
Wasko betaalt je opleiding en het studiemateriaal. De tijd die je besteedt aan zelfstudie is voor je eigen
rekening.
Blijf ik gedurende mijn hele opleiding werken op dezelfde locatie?
We streven ernaar om jou de gehele opleiding op dezelfde locatie te laten werken. Het kan voorkomen dat je
wisselt van locatie, gedurende het jaar.

Waarom moet ik bij Wasko komen werken?
Beleef en ervaar zelf. Scan de QR-code.

