
Informatie voor BBL-ers



Jij wilt aan de slag bij een organisatie in de publieke sector? Bij een  

gemeente bijvoorbeeld? Of bij een woningbouwcorporatie? Of is juist  

het UWV meer voor jou? Of een MBO-instelling? Ook in de publieke sector  

is nog steeds vraag naar ondersteuning. Veelal op administratief en  

secretarieel gebied, maar je kunt ook denken aan facilitair, logistiek, ICT  

of op het gebied van onderwijs. Kansen dus voor jou!

De banen zijn gecombineerd met een opleiding, de zogenaamde Beroeps-

Begeleidende Leerweg (BBL). Dus je hebt dan niet alleen een baan, maar 

je krijgt ook de mogelijkheid om je MBO-diploma te behalen. Een betere 

manier om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is er niet!

In de provincie Groningen zijn gemeenten, UWV, MBO-instellingen en  

provincie verenigd in het samenwerkingsverband GOA Publiek.  

Het belangrijkste doel van deze GOA: het detacheren van jongeren  

op werkleerplekken om daarmee de kansen voor jongeren op de  

arbeidsmarkt te vergroten. En dus ook die van jou!

Wat betekent dit 
nu voor jou?
De GOA Publiek detacheert dus jongeren zoals jij bij geschikte 

werkgevers uit de publieke sector. Dit is geen kwestie van ‘even 

doen’, een BBL-opleiding duurt al gauw twee tot drie jaar.  

De leerlingbegeleider begeleidt jou in jouw functioneren op  

de werkvloer.

En natuurlijk begeleiden wij jou ook bij je studie.  

Want immers: als jij je studie goed doet, zal jouw werkgever  

ook sneller tevreden zijn. En de kansen dat je na je studie  

een vervolgcontract krijgt is ook groter.

FAQ
Er komt natuurlijk heel wat bij kijken als je begint aan een BBL- 

opleiding. En dat geldt voor zowel de vier dagen dat je werkt, 

als de dag dat je naar school gaat. We hebben daarom een paar 

van de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Hoeveel dagen werk ik en hoeveel 
dagen ga ik naar school?
Je werkt bij de meeste BBL-opleidingen vier dagen per week en  

je gaat 1 dag per week naar school. Bij sommige studies kan dit  

wel verschillen, bijvoorbeeld dat je in de avonden studeert.

Wie betaalt mijn salaris?
Je werkt formeel voor de GOA Publiek, wij betalen jouw salaris. 

Alleen in de dagelijkse praktijk zul je vooral bij de overheidsinstantie aan 

het werk zijn waar je wordt gedetacheerd (de zogenaamde inlener). 

Hoeveel salaris krijg ik?
We proberen waar mogelijk aan te sluiten bij de CAO’s van de inlener. 

Het precieze salarisbedrag is afhankelijk van de inschaling bij de inlener, 

je leeftijd en de functie die je gaat vervullen. Het gaat veelal om  

startschalen op het niveau van het minimumloon.



Wie betaalt mijn studiekosten?
Om werk via de GOA Publiek voor iedereen mogelijk te maken,  

neemt de GOA de studiekosten op zich. Ook het boekengeld dus.

Wie bepaalt waar ik word ‘ingeleend’?
Als wij een vacature binnenkrijgen die bij je past, leggen we  

je deze voor. Dan volgt een sollicitatiegesprek bij de inlener.  

Klikt het en mag je aan de slag bij de inlener, dan maken we  

concrete afspraken rond planning, begeleiding, studie, etc.

Hoe word ik begeleid?
Elke leerling-medewerker van GOA Publiek wordt begeleid gedurende 

de periode dat hij/zij bij GOA Publiek een arbeidscontract heeft.  

Deze begeleiding is gericht op het optimaal functioneren op de  

leerwerkplek en op school en bestaat uit:

• Ondersteuning bij sollicitaties bij inleners

• Functioneringsgesprekken

• Begeleiding bij het werknemerschap (functioneren  

op de werkvloer)

• Coördinatie van afspraken met school

• Signaleren en oplossen van knelpunten in opleidingstraject

• Overige dagelijkse begeleiding

Wat gebeurt er als de inlener geen werk 
meer voor mij heeft?
Het kan inderdaad gebeuren dat een inlener besluit jou niet langer  

een werkleerplek aan te bieden, bijvoorbeeld door omstandigheden 

binnen het bedrijf. Je mag van ons verwachten dat we ons, samen met 

jou, inzetten om een nieuwe werkplek te vinden. Garanties op een 

nieuwe werkleerplek kunnen we echter niet geven.

Voor meer informatie kun je ons ook  

volgen op Twitter en Facebook:

 twitter.com/goapubliek

 facebook.com/goapubliek

   

GOA Publiek: 
een goede start voor 
nieuwe medewerkers!

Achtergrondinformatie

GOA Publiek is een stichting opgericht voor en  

door werkgevers uit de (semi)publieke sector in 

de provincie Groningen. GOA Publiek detacheert 

lerende medewerkers, voornamelijk BBL-leerlingen* 

en HBO-trainees, met als doel de instroom in de  

sector van voldoende gekwalificeerde medewerkers  

te bevorderen en te borgen. Hiermee wil GOA  

Publiek een bijdrage leveren aan het op peil houden 

van de publieke dienstverlening in de komende  

decennia als veel medewerkers zullen gaan  

uitstromen. Tevens beoogt GOA Publiek een bijdrage 

te leveren aan het bieden van goede werkplekken  

in de (semi)publieke sector aan kansarmen  

op de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder  

startkwalificatie, werklozen en Wajongers.  

De GOA Publiek wordt mede mogelijk gemaakt door 

een bijdrage uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid en 

een bijdrage uit de REP/Versnellingsagenda van de 

Provincie Groningen. 
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