
 

 

Seminar voor werkbegeleiders, afdelingsmanagers, P&O-ers en geïnteresseerden 
 

BBL-ers? Ja, graag! 

 
Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via een leer-werk traject, de 
zogenaamde BBL route. Dit betekent dat er alleen al in de provincie Groningen jaarlijks duizenden 
leerbanen beschikbaar gesteld moeten worden. 
 
Gelukkig zien inmiddels veel organisaties het belang van deze leerbanen in. Ook in de publieke sector 
begint dit bewustzijn stapje voor stapje te groeien, ondanks de bezuinigingen en krimpende 
budgetten. 
 
Toch zijn er ook een hoop vragen rond de BBL, soms strategisch, maar opvallend vaak ook heel 
praktisch van aard. Wat is de rol van de werkbegeleider bijvoorbeeld? Hoe vind je een goede balans 
tussen de belangen als werkgever en het belang van de jongere die je begeleidt? En wanneer zet je 
iemand op een BBL-plek? Zijn dit altijd bovenformatieve plekken, of kun je er ook reguliere vacatures 
mee invullen? Wat is goede begeleiding eigenlijk? Welke eisen mag je stellen aan de BBL-er: is hij/zij 
een leerling of medewerker? Is een BBL-plek altijd tijdelijk, of is het doel juist om de leerling 
uiteindelijk binnen de organisatie te behouden? 
 
Nu er via de GOA Publiek zo’n zeventig jongeren op een BBL-plek zijn geplaatst bij in totaal bijna 
twintig verschillende organisaties, merken we steeds vaker dat dit soort vragen leven bij 
werkbegeleiders, P&O-ers en afdelingsmanagers. Iedere organisatie probeert hier haar eigen weg in 
te vinden.  Sommige vragen bereiken ons tijdens de begeleidingsmomenten, maar we merken dat er 
nog te veel vragen onbeantwoord blijven. Daarom organiseren wij op 14 juni een bijeenkomst met 
als thema “BBL-ers? Ja, graag!” . Het belangrijkste doel hierbij is het uitwisselen van ervaringen zodat 
iedereen daar uit kan pikken wat voor hem of haar van belang is. Door middel van een 
Lagerhuisdiscussie pikken we er een paar thema’s uit die vragen om een verdere verdieping. 
 
En natuurlijk … we sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje!  
 
Datum : 14 juni 2012 
Tijd : 14:30 tot 17:30 uur 
Plaats : Mediacentrale te Groningen , Witte Zaal 
 
Programma: 

 14:30 – 15:00 uur: Inloop en ontvangst 

 15:00 – 15:15 uur: Opening door Jeroen Maas, directeur GOA Publiek 

 15:15 – 15:30 uur: Inleiding door Harry Weisbeek, directeur praktijkschool De bolster 

 15:30 – 15:45 uur: Inleiding door Marja Doedens, Clustercoördinator Service & Operations,       
afdeling IVT Provincie Groningen 

 15:45 – 16:00 uur: Pauze  

 16:00 – 17:00 uur: Lagerhuisdiscussie rond de meest actuele thema’s 

 17:00 – 17:30 uur: Hapje en drankje      
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Aanmelden? 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@goapubliek.nl.  Indien u het seminar met 
meerdere personen wilt bezoeken, wilt u dan ook de namen en functies van uw medebezoekers 
doorgeven? Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.  
Uiteraard kunt u ook uw aanmelding telefonisch doorgeven: 050 – 700 1323. Graag ontvangen wij 
uw aanmelding uiterlijk 6 juni 2012.     
 
Graag tot de 14e juni! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jeroen Maas, directeur 
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider 
Vanja Grashoff, leerlingbegeleider 
John Griffijn, leerlingbegeleider 
Thessa Flierman, secretaresse      
                 


