
GO = Gedetacheerd Opleiden i.s.m. Metalent scholingspool voor Zuid-Holland: NGO = Niet-gedetacheerd Opleiden i.s.m. Metalent scholingspool voor Zuid-Holland:

Leerling-werknemer heeft een leerarbeidsovereenkomst met scholingspool Metalent Leerling-werknemer heeft een leerarbeidsovereenkomst met het leerbedrijf

Metalent betaald salaris aan de leerling conform cao M&T of Metalektro Leerbedrijf betaald salaris aan de leerling conform cao leerbedrijf

Opleidings- en detacheringsovereenkomst* Metalent en leerbedrijf Opleidings- en scholingsovereenkomst tussen leerbedrijf en Metalent

Leerbedrijf betaald wekelijks of vierwekelijks het all-in opleidingskostentarief* Leerbedrijf betaald maandelijks of per kwartaal de opleidingskosten

Tussen Metalent, ROC en de leerling wordt een BPVO afgesloten Tusen leerbedrijf, ROC en de leerling wordt een BPVO afgesloten

Metalent is verantwoordelijk voor aanvraag van OOM en A+O BBL vergoedingen Leerbedrijf is zelf verantwoordelijk voor aanvraag van OOM/A+O/RVO vergoedingen

                      Tussen Metalent en het leerbedrijf wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De samenwerking staat in het teken van instroom, opleiden en begeleiden

van leerling en leerbedrijf. De samenwerking is van toepassing op Metalent als scholingspool zoals erkend door het opleidingsfonds OOM.

            Metalent voldoet aan de door OOM gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen, zie ook https://www.oom.nl/Hulp-en-advies/Scholingspools  

    Aan deze samenwerkingsovereenkomst met Metalent (lidmaatschap) zijn geen kosten verbonden.

                                   Metalent regionale Bedrijfsvakscholen Metaaltechniek (BVM), scholingspool opleidingsroute met 40 dagen per schooljaar extra praktijktraining

Voordelen van gedetacheerd opleiden (GO) i.s.m. Metalent Niet-gedetacheerd opleiden (NGO) is een keuze

Geen werkgeversrisico's

Opzegtermijn één maand

Gedetacheerd opleiden voor de duur van de opleiding

Metalent regelt de aanvraag van de BBL vergoedingen bij OOM/A+O

Leerbedrijf ontvangt een een factuur met een vast bedrag per week of per 4 weken

BBL vergoedingen gaan vooraf af van het opleidingskostentarief

Overstap  leerarbeidsovereenkomst leerling en leerbedrijf kosteloos na één schooljaar

GO voorbeeld cao Metaal & Techniek leerling 16 jaar NGO voorbeeld cao Metaal & Techniek leerling 16 jaar

Vast all-in opleidingskostentarief per week of 4 weken, ontzorging van A tot Z. Leerbedrijf betaald salaris, werkgeverslasten, reiskosten en opleidingskosten

Opleidingskosten inclusief 6-wekelijks begeleidingsgesprek 173 per week Opleidingskosten inclusief begeleiding 173 per week

All-in kosten gedetacheerd opleiden 345 per week Salaris + werkgeverslasten + reiskosten 246 per week

Promotie, werving en selectie 0 all-in ROC kosten lesgeld < 18 jaar 0 per week

Assessment & Intakeprocedure & Ouderavond 0 all-in Boekenpakket 12 per week

Boekenpakket & School/software licenties 0 all-in School/software licenties 2 per week

ROC kosten lesgeld < 18 jaar 0 all-in VVL/NIL diploma of andere cursus 5 per week

PBM's/NIL/VVL training/examen 0 all-in PBM's 5 per week

518 subtotaal 443 subtotaal

OOM leerwerkbijdrage -44 all-in OOM leerwerkbijdrage -44 per week

OOM scholingspoolbijdrage -24 all-in OOM scholingspoolbijdrage -24 per week

OOM leerwerkbijdrage crisistoeslag 2020/2021 -12 all-in OOM leerwerkbijdrage crisistoeslag 2020/2021 -24 per week

All-in opleidingskosten per week LAO 40 uur 438 brutototaal Opleidingskosten per week bij LAO 40 uur 351 brutototaal

RVO subsidie praktijkleren jaarlijks achteraf -40 RVO subsidie praktijkleren jaarlijks achteraf -40

398 nettototaal 311 nettotaal

*betreft een voorbeeld berekening ter vergelijking gedtacheerd en niet-gedtacheerd opleiden, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

https://dev015.bbohosting.nl/ecp/
https://dev015.bbohosting.nl/ecp/


EXPERTISE CENTRUM PRECISIETECHNIEK

REGIONALE BEDRIJFSVAKSCHOOL

Wist u dat een MBO BBL-leerling geen vacature in komt vullen maar een opleidingsplaats?

Maar hij of zij komt wel uw bedrijf versterken voor nu en in de toekomst!

Jaarlijkse opleidingskosten ECP en vergoedingen per leerjaar vanuit de opleidingsfondsen OOM, A+O en RVO (overheid)

Lidmaatschap Expertise Centrum Precisietechniek € 1000,-- Lidmaatschap Expertise Centrum Precisietechniek € 1000,--
ECP praktijkopleiding & begeleiding € 10.000,-- ECP praktijkopleiding & begeleiding € 10.000,--

OOM BBL leerwerkbijdrage € 2300,-- A+O BBL vergoeding € 3000,--
OOM BBL scholingspoolbijdrage* € 1500,-- A+O BBL bedrijfsvakschoolroute* € 800,--

RVO subsidie praktijkleren (variabel) € 2000,-- RVO subsidie praktijkleren (variabel) € 2000,--
BBL crisistoeslag (tijdelijk) € 1250,-- BBL crisistoeslag (tijdelijk) € 1250,--

*opleidingsvariant waarbij de leerling gemiddeld 3 dagen in het leerbedrijf is en 2 dagen scholing praktijk en theorie 

Niet-gedetacheerd opleiden: Leerling heeft een leerarbeidsovereenkomst met het ECP lidbedrijf voor de duur van opleiding 

Gedetacheerd opleiden: Leerling heeft een leerarbeidsovereenkomst met Metalent en ECP lidbedrijf als leerbedrijf en toekomstig werkgever

https://dev015.bbohosting.nl/ecp/
https://dev015.bbohosting.nl/ecp/

