
Welkom bij de informatiebijeenkomst 
over de nieuwe BBL-opleiding tot Doktersassistent

15 september 2020



Programma

1. Welkom

2. Opzet BBL-traject

3. BBL-traject in de praktijk

4. Werkgeverschap uitbesteed (Robin)

5. Vragen?

6. Mogelijkheid tot aanmelden

7. Afsluiting



Opzet BBL-traject 

Doktersassistent

- WAAROM EEN BBL-STUDENT

- AANTAL LES DAGEN

- AANTAL UUR STAGE

- BEROEPS-SPECIFIEKE VAKKEN

- KOSTEN



Waarom een BBL-student?

 Praktijk neemt een doktersassistente aan die direct inzetbaar is, 

 BBL-student heeft een volwaardige opleiding maar nog wel wat extra opleiding 

nodig heeft.

 Dus invulling van een vacature nu of op korte termijn

 Niet vergelijkbaar met BOL-traject

 Vergelijkbaar met een sollicitatietraject voor een nieuwe collega



Les dagen & stage uren

 De opleiding zal 1,5 tot 2 jaar duren.

 Les dagen: 1 hele lesdag en 1 

halve lesdag, welke dagen dit zijn 

wordt nog bekeken.

 Zo behouden de studenten een halve 

dag om huiswerk etc. te maken.

 De student zal 20 uur (2,5 dag) werken 

in de praktijk.



Beroeps specifieke vakken

 Anatomie, fysiologie & pathologie

 Triage theorie/praktijk

 Bepaalde voorbehouden medische 

handelingen/voorlichting

 Geneesmiddelen kennis

 Infectiepreventie

 Kwaliteit & deskundigheid



Kosten

 Niveau 4 opleiding BBL € 588,- per 

student per studiejaar

 Overige kosten per jaar:

 Boeken, licenties, enz. +/- € 200,-



BBL-traject in de praktijk

1. De ideale BBL-kandidaat

2. De ideale BBL-opleidingspraktijk

3. Wat hebben we nodig?

4. Tijdspad

5. Leer-arbeidsovereenkomst

6. Arbeidsovereenkomst na diplomering



1. De ideale BBL-kandidaat

Heeft een vooropleiding in de 
zorg, min. MBO-3 (verzorgende 
IG, pedagogisch medewerker)
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Heeft minimaal 2 jaar 

werkervaring in de zorg

Is toe aan een nieuwe stap en 

wil zich laten omscholen

Kiest bewust voor het vak DA en 

weet wat dit inhoudt

Komt bij voorkeur uit onze regio 

en is hier gesetteld

Heeft de tijd en ruimte om 

werken en leren te combineren

Enthousiast, leergierig, ambitieus, 

snel kunnen schakelen

Communicatief sterk, doorzetter, 

positieve instelling



2. De ideale BBL-opleidingspraktijk

Is door SBB erkend als 

leerbedrijf
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Beschikt over een (DA) 

praktijkbegeleider

Biedt gedurende max. 2 jaar een 
betaalde opleidingsplek voor 
(minimaal) 20 uur per week

Biedt na de opleidingsperiode 
een baan aan in de eigen 
praktijk (baangarantie)

óf 

wil investeren in een 
toekomstige DA voor de regio 
Midden-Brabant

Heeft de tijd en ruimte om een 

DA op te leiden



3. Wat hebben we nodig om per 1 februari te starten

Uiterlijk 19 oktober
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Vacature openstellen

Uiterlijk 19 oktober Uiterlijk 4 december a.s.

Min. 20 opleidingspraktijken 20 BBL-kandidaten gematcht
aan 20 opleidingspraktijken



4. Tijdspad

15-9: informatiebijeenkomst 
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Voor week 45: brievenselectie door HR-

ondersteuners afgerond

Week 46: selectiedag door HR-

ondersteuners (geschiktheid/motivatie)

Week 47: kennismaking praktijken en 
kandidaten in carrouselvorm.

Na afloop wordt er per carrousel gematcht
op basis van voorkeuren van praktijken èn
kandidaten.

Week 47/48: praktijkbezoek door 

kandidaten om kennis te maken met 

collega’s, sfeer te proeven.

Week 48: berichtgeving naar 

geselecteerde kandidaten

4-12: berichtgeving naar ROC Tilburg: GO 

of NO GO!

15-9 tot 19-10 

aanmeldingsperiode opleidingspraktijken

19-10: vacature uitgezet 



5. Leer-arbeidsovereenkomst tussen praktijk en kandidaat

In ieder geval voor de duur van de opleidingsperiode (max. 2 jaar)
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20 uur per week betaalde arbeid 

(2,5 dag): salarisschaal 3, woon-

werkreiskostenvergoeding, 

vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

enz. van toepassing

2 maanden proeftijd

12 uur per week op school (1,5 

dag) + zelfstudie-uren onbetaald, 

dus eigen investering

Tussen de praktijk en de kandidaat!

Door ontbindende voorwaarde is 

tussentijdse beëindiging mogelijk, 

indien dit te wijten is aan de 

student / ROC

Baangarantie (intentie!) bij goed 

functioneren en bij ongewijzigde 

bedrijfsomstandigheden



6. Studieovereenkomst tussen praktijk en kandidaat

Bijlage bij leer-arbeidsovereenkomst
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Bij (voortijdige) beëindiging kunnen 

studiekosten in bepaalde situaties 

teruggevorderd worden:

• Op verzoek van de werknemer

• Op verzoek van de 

onderwijsinstelling

• Dringende reden

• Aan de werknemer te wijten

Studie uren (op school / thuis) zijn 

eigen tijd

Studiekosten:

• € 588,- per studiejaar

• € 200,- materiaal, boeken, 

licenties, enz.

Totaal € 1.400,- voor 2 jaar, deze 

kosten worden betaald door de 

opleidingspraktijk

Tussen de praktijk en de kandidaat!
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6. Kosten* per jaar bij BBL zelf in dienst

Loonkosten Schaal 3 cao : Bruto € 14 per uur

Vakantietoeslag

Eindejaarsuitkering

Pensioenpremies

Overige loonkosten

Bruto uurloon inclusief: € 21 per uur

52 weken / 20 uur per week

€ 22.000

Studiekosten Opleiding   : € 588 per jaar

Boeken etc: € 200 per jaar

€     800

Subsidies Stagefonds Zorg (Min. VWS) : € 2.750

Praktijkleren (Min. OCW) : € 2.700

€  5.500

Inkomsten * Verrichtingen: 1 regulier (€10) & 1 kort (€5) p/u

45 weken / 20 uur / 90% productief

€ 12.500

Jaarlijkse kosten €   4.800



6. Na diplomering

De intentie is om na diplomering: 

• de leer-arbeidsovereenkomst om te zetten naar een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde / onbepaalde tijd

Onder voorbehoud van goed functioneren en bij ongewijzigde 

bedrijfsomstandigheden.

Nader af te spreken:

• aantal uren per week (mogelijkheid combi HAP)

• inschaling (salarisschaal 4)

• overige (arbeids)voorwaarden zoals deze in de eigen 

praktijk van toepassing zijn
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Tussen de praktijk en de kandidaat!



Vragen?



Werkgeverschap van 
BBL-er uitbesteed

Waarom?

• Gemak; geen administratieve zaken: 
salarisadministratie, contracten etc

• Geen risico bij ziekte

Je betaalt alleen gewerkte uren en loopt 
geen risico. 



Werkgeverschap van BBL-er 
uitbesteed

22500 22500

7500

ZELF  IN  D IENST ROBIN

KOSTEN BBL-ER PER JAAR EXCL. 
VERGOEDING EN VERRICHTINGEN

directe kosten indirecte kosten

O.b.v. midden schaal 3-4 cao huisartsenzorg, 20 uur per week



Werkgeverschap van BBL-er 
uitbesteed

Wat regelt Robin?

• Salarisuitbetaling, EJU, Pensioen

• Vakantiegeld en –dagen

• Opleidingskosten

• Kerstpakket

• Doorbetaling en begeleiding bij ziekte (!)

o Werving & selectie 

o Arbeidsovereenkomst gedurende looptijd studie

o Studieovereenkomst

o NVDA lidmaatschap

o Loopbaan perspectief (indien gewenst)

o Begeleiding aanvragen vergoedingen

o Begeleiding (indien gewenst)

o extra training BBL-er

-> Directe kosten

-> Indirecte kosten + gemak



Kosten
• Tariefstelling per uur is afhankelijk van inschaling.

• Je kunt een BBL-er in dienst nemen voor ca. EUR 33,- per uur excl. btw 
(midden schaal 3-4)

• Dit komt neer op ca. EUR 2.500,- per maand (20 uur per week). Hiervoor
heeft de praktijk een geworven en geselecteerde BBL-er met zorgachtergrond 
in dienst. 

Kosten per  
jaar*

BBL-er via Robin 
(excl btw)

BBL-er zelf in 
dienst

Kosten BBL-er 30.000 22.800

Subsidie 5.500 5.500

Verrichtingen (1 
regulier en 1 
kort)

12.500 12.500

Jaarlijkse kosten 12.000 4.800
*Dit betreffen indicatieve getallen, hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend .



Mogelijkheid tot aanmelden


