Starten met de opleiding
Ik wil graag deelnemen aan de BBL opleiding bij CompaNanny, is er nog plek?
Wat leuk dat je interesse hebt in onze BBL opleiding! We starten iedere maand met een
BBL klas, solliciteren kan dus op elk moment.
Waar start de BBL opleiding?
De opleidingslocatie bij opleider Variva is in Amsterdam (Vossius Gymnasium).
Je volgt 1 avond per week klassikale lessen en daarbij werk je dan 3 dagen op één van
onze vestigingen. Hier vind je het overzicht van alle CompaNanny locaties.
Hoe lang duurt de BBL opleiding?
De opleiding van CompaNanny tot pedagogisch medewerker niveau 3 duurt 1 jaar.
Wanneer kom je in aanmerking voor de BBL opleiding?
De minimale leeftijd om de opleiding te starten is 20 jaar, daarbij moet je in het bezit
zijn van minimaal een Havo of MBO 3 diploma.
Daarnaast zal je Nederlands worden getoetst op 3F en moet bij aanvang van het traject
op niveau zijn. Een Nederlandse taaltoets is onderdeel van het selectieproces.

Kosten
Wat zijn de kosten van de BBL opleiding?
€0,-! CompaNanny betaalt je opleiding en daarnaast ontvang je maandelijks salaris als
pedagogisch medewerker in opleiding voor de dagen die je werkt.
Wat gebeurt er als ik tussentijds wil stoppen met de BBL opleiding?
Indien je de opleiding zelf stopzet of het diploma niet behaalt, moet je de kosten van de
opleiding terugbetalen. Bij het ondertekenen van je contract zullen we je hier verder
inhoudelijk over informeren.
Wat ga ik als BBL student verdienen?
Het salaris van een BBL student is CAO gebonden en zal vallen in schaal 5, trede 7
(bruto € 2041 op basis van 36 uur).
Als BBL student werk je 3 dagen (24 uur per week) en dan zal het salaris ongeveer €
1400 bruto per maand zijn.
Zodra jij je diploma hebt behaald, zal je salaris weer een stijging maken naar schaal 6
(bruto € 2155 - € 2935 op basis van 36 uur).

Krijg ik mijn lesdag vergoed?
Je lesdag krijg je niet uitbetaald, dit is je eigen investering.
Je krijgt wel je reiskosten voor deze dag vergoed.

Studie
Op welke locatie krijg ik les?
De opleidingslocatie van Variva is in Amsterdam (Vossius Gymnasium).
Je volgt 1 avond per week klassikale lessen, de eerste 3 a 4 keer zal dit op fysieke
locatie zijn in Amsterdam, de rest van het jaar vinden de klassikale lessen hoofdzakelijk
online plaats. De lestijden zijn van 17:30-21:30 uur.
Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de thuisstudie?
De studiebelasting is gemiddeld 8-12 uur per week.
Krijg ik begeleiding tijdens mijn studie?
Bij CompaNanny hebben we een team van 3 praktijkbegeleiders om je zo goed mogelijk
te begeleiden met het werken op de vestiging en het verloop van je studie.
Wat gebeurt er als ik door omstandigheden studievertraging oploop?
Op het moment dat je je opleiding niet binnen 1 jaar kunt afronden is er een
mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van de reden kan deze verlenging worden
toegekend in overleg met CompaNanny en Variva.
Ik ga zelf een BBL opleiding volgen. Hebben jullie een werkplek beschikbaar?
Wij bieden alleen ons eigen BBL traject aan waarbij wij samenwerken met opleider
Variva en bieden dus geen werk- of leerplekken aan in combinatie met andere
opleiders.

