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Leerwegen en niveaus
BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (B.B.L.)
Hierbij wordt na het Voortgezet Onderwijs een baan gezocht bij een bedrijf. Voor een vmbo-leerling
geldt dat dit meestal in de sector zal zijn waarvoor men vmbo-onderwijs heeft gevolgd (voorbeeld:
een leerling met een vmbo-diploma elektrotechniek gaat meestal werken bij een elektrotechnisch
installatiebedrijf). Met het bedrijf worden twee overeenkomsten gesloten. Een arbeidsovereenkomst
waarin o.a. is opgenomen hoeveel uur er wordt gewerkt (meestal ongeveer vier dagen) en tegen
welk salaris (meestal het minimumloon). Verder wordt er een praktijkovereenkomst gesloten waarin
de werkgever belooft de leerling het vak te leren in de praktijk en waarbij de leerling belooft voor het
theoriedeel een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg te volgen. Dit soort opleidingen
wordt verzorgd door een Regionaal Opleidingscentrum (kortweg R.O.C.) Meestal wordt de school
één dag per week bezocht. Het vinden van een baan is in sommige branches erg moeilijk,
bijvoorbeeld in de zorg.

BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (B.O.L.)
Hiermee wordt een dagopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs bedoeld. De opleiding is sterk
beroepsgericht en bestaat voor een deel uit stages. Met de school wordt een praktijk- en
onderwijsovereenkomst gesloten. De lengte van de opleiding kan sterk verschillen.
Het beroepsonderwijs is modulair opgebouwd. Dit betekent dat de leerstof is verdeeld in kleinere
eenheden die apart worden getoetst. Elke module die met succes wordt beheerst levert een
onderdeel (een deelkwalificatie of certificaat) van het diploma op.

NIVEAU 1: ASSISTENTENIVEAU, ENTREE-OPLEIDING
Dit zijn korte opleidingen die ongeveer 1 jaar duren. Ze zijn bestemd voor leerlingen die geen vmbo
diploma hebben behaald.
De Entree-opleiding kent 2 mogelijkheden:
1. Je wordt opgeleid tot assistent in een bepaalde richting. Hierna ga je aan het werk.
2. Je wordt voorbereid om door te leren op niveau 2.
Je wordt opgeleid voor eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, waarbij je werkt onder het toezicht
van anderen.
Let op: niet alle sectoren kennen een niveau-1 opleiding!

NIVEAU 2: BASISBEROEPSOPLEIDING
Bij deze opleiding op niveau 2 ligt de nadruk op uitvoerende werkzaamheden. Je wordt opgeleid tot
beginnend beroepsbeoefenaar. Je hebt, afhankelijk van het soort opleiding, meestal een vmbo
diploma in de basisberoepsgerichte leerweg nodig om te kunnen worden toegelaten. Daarbij worden
er vaak ook eisen gesteld aan het vakkenpakket van de vmbo-afdeling die je in het Voortgezet
Onderwijs hebt gevolgd. Bijna altijd wordt gevraagd naar de vakken economie of wiskunde of wordt
er van je gevraagd dat je een sectorverwant vak hebt gevolgd.
Lees altijd goed wat er van je gevraagd wordt!
De basisberoepsopleiding duurt ongeveer twee jaar. Als daarna blijkt da je meer aankunt dan kun je
soms met dit diploma doorleren op een hoger niveau.

2

NIVEAU 3: VAKOPLEIDING
Deze opleiding op niveau 3 leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar. Na de opleiding beschik je
over een brede vakkennis en ben je in staat zelfstandig je beroep uit te oefenen. Afhankelijk van de
vooropleiding en de studierichting is de studieduur 2 tot 4 jaar. Om tot de vakopleiding toegelaten te
worden, is een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg noodzakelijk of
een afgeronde opleiding op niveau 2 in een vergelijkbare richting. Men zal wel eisen stellen aan de
gevolgde afdeling (voor KBL leerlingen) of aan de gevolgde sector (voor TL leerlingen). Bijna altijd
wordt gevraagd naar de vakken economie of wiskunde of wordt er van je gevraagd dat je een
sectorverwant vak hebt gevolgd.
Lees altijd goed wat er van je gevraagd wordt!
Met een diploma vakopleiding kun je soms ook nog doorleren op niveau-4.
Let op: Dit soort opleidingen komt niet in elke sector voor. Rechtstreekse instroom vanuit het
Voorgezet Onderwijs is lang niet altijd mogelijk! In een aantal sectoren kan alleen in niveau 3
ingestroomd worden vanuit niveau 2!
NIVEAU 4: MIDDENKADEROPLEIDING
Deze opleiding op niveau 4 is een lange beroepsopleiding die 3 of 4 jaar duurt. Op dit
opleidingsniveau ligt het accent op brede inzetbaarheid (“je ben van alle markten thuis”),
organiserende en leidinggevende kwaliteiten en verdere verdieping in de vakkennis. Ook hier geldt
dat een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg noodzakelijk is. Men zal
wel eisen stellen aan de gevolgde afdeling (voor KBL leerlingen) of aan de gevolgde sector (voor TL
leerlingen). Vaak wordt gevraagd naar de vakken economie of wiskunde of wordt er van je gevraagd
dat je een sectorverwant vak hebt gevolgd.
Lees altijd goed wat er van je gevraagd wordt!
Verder kan het voorkomen dat men nog andere aanvullende eisen stelt. Een diploma van een
middenkaderopleiding geeft je het recht om door te leren in het Hoger Beroeps Onderwijs.
De bovengenoemde niveaus vinden we zowel terug in het BOL- als in het BBL onderwijs. Verder kan
er in niveau worden doorgestroomd. Zo geeft bijv. een afgerond niveau 1 recht op doorstroming naar
niveau 2 in dezelfde sector. Het is niet mogelijk om per niveau exact aan te geven wat de
toelatingseisen zijn.
Onderstaand schema geeft slechts een aanwijzing.
Vraag op een open dag naar de exacte toelatingseisen!
Deze kunnen verschillen per school en per richting.
Kwalificatieniveaus
niveau naam
1
assistent-opleiding/Entree-opleiding

studieduur
± 1 jaar

2

basisberoepsopleiding

± 2 á 3 jaar

3

vakopleiding

± 2 tot 4 jaar

4

middenkaderopleiding

± 3 of 4 jaar

3

toelating
bijna drempelloos, je moet wel een
test doen
vmbo-diploma in de
basisberoepsgerichte leerweg
vmbo-diploma in de
kaderberoepsgerichte, gemengde
of theoretische leerweg
vmbo-diploma in de
kaderberoepsgerichte, gemengde
of theoretische leerweg

WOORDENLIJST

AANMELDING
Zorg dat je je op tijd aanmeldt! De meeste scholen vinden het prettig als de aanmelding vroeg
binnenkomt. Daarnaast is het voor jou fijn als je vervolgopleiding geregeld is.
Bij veel opleidingen zul je vòòr 1 mei 2017 ingeschreven moeten zijn. Minister Jet Bussemaker van
Onderwijs heeft aangegeven dat alle vmbo-leerlingen die doorstromen naar het mbo, zich zoveel
mogelijk voor 1 mei moeten aanmelden voor een vervolgopleiding. Het kan verstandig zijn om je op
meer dan één school aan te melden. Dit geldt vooral bij populaire opleidingen met een beperkte
plaatsing. Je moet de aanmelding zelf doen. Inschrijfformulieren van veel gekozen opleidingen kun je
vragen aan je schooldecaan. Je kunt deze formulieren natuurlijk ook bij de vervolgschool aanvragen
of vinden op internet.

AOB.
Weet je nog niet welke vervolgopleiding je wilt volgen of wat het beste bij je past? Met vragen op het
gebied van opleidings-, profiel- en beroepskeuze kun je terecht bij een A.O.B. Dit is een Adviesbureau
voor Opleiding en Beroep. Dit soort bureaus voeren advies- en keuzebegeleidingsgesprekken en
nemen interesse- en capaciteitentesten af. Voor meer informatie kun je terecht bij de decaan van je
school.

UWV
Ben je schoolverlater (18 jaar of ouder….) en zoek je werk dan is het noodzakelijk je in te schrijven bij
het dichtstbijzijnde UWV (vroeger CWI). Dit moet vòòr 1 juli 2016 gebeuren. Inschrijving is ook
belangrijk i.v.m. het eventuele recht op kinderbijslag en uitkering.
Op het arbeidsbureau kun je worden geholpen bij het zoeken naar werk door middel van folders,
gesprekken en sollicitatietrainingen.

ASSISTENTENOPLEIDING
Ook wel niveau 1 opleiding of Entree-opleiding genoemd. Zie inleiding.

BASISBEROEPSOPLEIDING
Ook wel niveau 2 opleiding genoemd. Zie inleiding.

BEROEPEN- EN OPLEIDINGENMARKTEN
Elk jaar worden er op diverse plaatsen beroepen- en opleidingen markten gehouden, waarbij scholen
en opleidingen zich presenteren. Handig bij een eerste oriëntatie omdat er veel verschillende
opleidingen aanwezig zijn. Je kunt in korte tijd veel informatie verzamelen.
Ook in Lelystad wordt zo’n markt ieder jaar door de scholen voor VO georganiseerd.
BBL
Beroepsbegeleidende leerweg. Zie inleiding.
BOL
Beroeps opleidende leerweg. Zie inleiding.
4

COMPETENTIEGERICHT LEREN
In het beroepsonderwijs worden leerlingen steeds meer actief betrokken bij het eigen leerproces.
Hiermee wordt in veel gevallen al een start gemaakt op het vmbo. Competenties zijn
beroepsvaardigheden, houdingsaspecten binnen het beroep en beroepsmatige kennis die van belang
is bij de beroepspraktijk. De competenties worden soms vastgelegd in een Portfolio of Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (P.O.P.). Met bewijzen kan de leerling aantonen welke competenties er gedurende
het leertraject zijn verworven. Vervolgopleidingen in het mbo geven soms vrijstellingen op basis van
deze reeds verworven competenties.
De competenties worden vaak geoefend in levensechte situaties die ook wel simulaties worden
genoemd. Deze vorm van onderwijs wordt ook wel natuurlijk leren of betekenisvol leren genoemd.

DECAAN
Deskundige in school op het gebied van studie- en beroepskeuzebegeleiding. Hij/zij kan jou vrijwel
altijd verder helpen. Maak er gebruik van!
Op de SGL is dit Joost Smit, te vinden in J7 of bereikbaar via mail jsmit@sgl.nl .
HAVO-DOORSTROOM
Leerlingen met een TL-diploma kunnen onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar klas 4 havo.
De afdelingsleider van het havo team besluit aan de hand van het advies van het docententeam van
het vmbo of een leerling toelaatbaar is tot 4 havo.
Criteria die hiervoor gehanteerd worden zijn:
• Een gemiddeld richtcijfer van 6,5 voor de CE vakken (de vakken waarin examen is gedaan);
• Een goede aansluiting van sector naar profielkeuze;
• Voldoende resultaten op niet cognitieve elementen zoals studievaardigheden en studiehouding.

KINDERBIJSLAG
Zolang je nog geen 18 jaar bent kunnen je ouders kinderbijslag aanvragen. Aangezien de
kinderbijslagregelingen nogal eens veranderen is hier verder geen exacte informatie te geven. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de
organisatie die de kinderbijslag verstrekt.

KWALIFICATIEPLICHT
Van je 16e tot je 18e ben je kwalificatie plichtig. Dit houdt in dat je tot je 18e verjaardag naar school
moet om ervoor te zorgen dat je 1 van de volgende diploma’s of bewijzen hebt gehaald:
• Diploma mbo niveau 2
• Havo diploma
• Vwo diploma
LEERPLICHT
Van je 5e tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt, ben je leerplichtig. Dit betekent dat je 5
dagen in de week naar school moet.
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LESGELD
Voor iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en zich met een onderwijskaart inschrijft aan de
voltijds beroeps opleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of aan een opleiding
in het voltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), moet lesgeld worden betaald. Het
lesgeld voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt € 1137,-.
Zie daarvoor ook de informatie van de IB-Groep. ( www.ib-groep.nl )

MIDDENKADEROPLEIDING
Ook wel niveau 4 opleiding genoemd. Zie inleiding.
MINIMUMJEUGDLOON
Als je kiest voor werken en leren via het BBL en je hebt een arbeidsovereenkomst, dan heb je recht
op het minimumjeugdloon. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst (C.A.O.) van de bedrijfstak waar
je gaat werken staat precies hoe hoog dat loon is. In de C.A.O. staan verder alle andere regelingen
bijv. met betrekking tot scholing, bedrijfskleding, vakantiedagen enz. Het CWI of een vakbond
kunnen je meer vertellen over een C.A.O.
Check http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

MODULERING
In het beroepsonderwijs worden veel opleidingen gemoduleerd aangeboden. Dit betekent dat de
leerstof in kleinere stukken (modules) is verdeeld. Elke module is een min of meer afgerond geheel
dat een deelkwalificatie oplevert, als je het voldoende afsluit. Dit geeft aan de je dit stukje leerstof
beheerst. Door modulering zijn de opleidingen beter op elkaar afgestemd. Met name als je in niveau
doorstroomt is dit een voordeel.
ONDERWIJSOVEREENKOMST
Afspraak die je maakt met de opleiding op het moment dat je bent aangenomen. Hierin staan de
rechten en plichten van de leerling en school. Je mag pas deelnemen als jij en, meestal, je ouders
deze overeenkomst getekend hebben.

PRAKTIJKOVEREENKOMST
Afspraak die je maakt met de opleiding, de werkgever en de consulent op het moment dat je een BBL
opleiding gaat volgen. Hierin staat hoe het geleerde op de werkplek in praktijk wordt gebracht.

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM (R.O.C.)
Verzamelnaam voor een groot aantal instituten die beroepsopleidingen op mbo niveau aanbieden.
De meeste mbo’s zijn grote scholen met een groot aantal opleidingen.
Je kunt dus kiezen voor een bepaalde mbo of bij een door jou gekozen opleiding de beste ROC
zoeken.
Voorbeelden van mbo’s in onze regio zijn het Deltion College in Zwolle, Landstede in Harderwijk en
ROC Flevoland, in Lelystad, Dronten en Almere.

SPECIALISTENOPLEIDING
Praktische opleiding op niveau 4. Zie bladzijde 2.
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STUDIEFINANCIERING / TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN
Wie volledig dagonderwijs volgt, kan in veel gevallen een beroep doen op de studiefinanciering.
Onder de 18 jaar heet het een tegemoetkoming studiekosten en boven de 18 jaar heet het
studiefinanciering of, in geval een BOL opleiding op niveau 3 of 4, een prestatiebeurs.
Er zijn veel regelingen en de hoogte van de bijdrage hangt van veel factoren af.
Bestudeer dus in elk geval de informatie hierover en vraag aan via internet. (www.ib-groep.nl)
De informatie is via internet, bij de bibliotheek en het gemeentehuis verkrijgbaar.
Ook kun je bellen met 050-5997755.

STUDIEKOSTEN
Boeken, lesgeld, reiskosten, kosten van levensonderhoud, verzekeringen. Jullie worden voor je
ouders steeds duurder. Pas na je 18e verjaardag kun je b.v. zoiets als een beurs of een OV-kaart
krijgen. Reiskosten komen dus meestal voor eigen rekening!
Praat hier thuis over, zeker als je een opleiding wil volgen buiten Lelystad.
Bekijk ook samen of je een andere tegemoetkoming kunt krijgen.
TRAJECTBEGELEIDING
Lukt het je niet om een geschikte opleiding te vinden? Weten je mentor en je decaan ook niet meer
wat ze met jou aan moeten?
Via je decaan kun je een uitgebreidere test aanvragen of je aanmelden bij een mbo met het verzoek
je verder te helpen. Mbo’s hebben vaak specialisten in dienst die je kunnen begeleiden bij het maken
van een goede keuze. Aarzel dus niet maar neem contact op met je decaan over de mogelijkheden!
UNIFORM- OF CONTROLEBEROEPEN
Hiermee worden beroepen bedoeld in het leger of bij de politie.
Deze opleidingen en beroepen worden rechtstreeks aangeboden door de betrokken instanties.
Echter, voor een rechtstreekse sollicitatie moet je wel volwassen zijn, meestal geld 17,5 jaar bij
aanmelding als grens.
Als je daarvoor nog te jong bent en je weet zeker dat je een dergelijk beroep wilt gaan uitoefenen
kun je wel alvast starten bij een mbo.
Daar worden in samenwerking met het leger en de politie zogenaamde brugjaren georganiseerd.
Je volgt dan een beroepsopleiding gecombineerd met een voorbereiding op leger en politie.
De beroepsopleiding kan zelfs doorgaan tot niveau 4, maar wordt meestal in 1 jaar, en dus op niveau
1 of 2 aangeboden.
Informatie hierover is te verkrijgen bij de verschillende mbo’s, de verschillende legeronderdelen en
bij de politie.
In alle gevallen maakt je gevolgde beroepsrichting of sector niet uit, maar moet je wel over een
goede lichamelijke conditie beschikken en ook geestelijk tegen een stootje kunnen. Je wordt daarop
uitgebreid getest.
VAKOPLEIDING
Ook wel een niveau 3 opleiding genoemd. Zie inleiding.
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OPEN DAGEN
Open dagen zijn een belangrijke manier om informatie over een opleiding te krijgen.
Je gaat naar tenminste 2 open dagen en je gaat daar niet zomaar even naartoe.
Je bereid je voor, je stelt er je vragen en je neemt je ouders mee!
Daarna kun je beoordelen of de opleiding de juiste is en of de school de juiste is.
Voorbeelden van vragen:
1. Wat zijn de toelatingseisen, ben ik toelaatbaar?
2. Wat zijn de aanvullende eisen?
3. Wat is mijn kans om toegelaten te worden?
(Zijn er meestal meer aanmeldingen dan plaatsen of is dat juist andersom?)
4. Welke vakken krijg je tijdens de opleiding?
5. Hoeveel jaar kost mij de studie minimaal en hoeveel tijd ben ik er per week aan kwijt?
6. Zijn er voldoende stagemogelijkheden?
7. Wanneer loop je stage en zijn er ook stages in het buitenland mogelijk?
8. Hoeveel eerstejaars vallen er af?
9. Is er een systeem voor studiebegeleiding en/of mentoraat?
10. Hoe zijn de kansen op de arbeidsmarkt na deze opleiding?
11. Kun je ook nog verder studeren na deze opleiding?
12. Wat zijn de kosten?
13. Wat gaat mij de dagelijkse reis kosten?
Ook kan het zijn dat je ter oriëntatie een bedrijf of instelling gaat bezoeken.
Stel dan vooral vragen als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke vaardigheden zijn erg belangrijk in dit bedrijf of bij dit beroep?
Wat zijn de gemiddelde werktijden in dit beroep, in uw bedrijf?
Is het beroep lichamelijk/geestelijk erg zwaar?
Werk je vooral alleen of in een ploeg?
Zijn er speciale veiligheidsvoorzieningen nodig?
Wat verdient iemand die begint?
Wat verdient iemand die enige jaren werkt?
7. Hoeveel vrije dagen heb je per jaar?
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DE OPLEIDINGEN
De meeste van onze leerlingen gaan naar een mbo in de regio.
Alleen de open dagen en informatie avonden tussen november en april zijn opgenomen.
Een aantal mbo’s wordt hieronder genoemd. Deze lijst is beslist niet volledig dus zoek goed naar de
voor jou geschikte opleiding en de voor jou beste school! Erbij staat steeds een website waar je
verdere informatie kunt opzoeken.
Check altijd op de site van de opleiding voor de meest recente informatie over
open dagen, adressen en tijden!
Kijk vooral ook of de opleiding die je wilt gaan volgen bij het betreffende mbo aangeboden wordt.
Er komen steeds nieuwe opleidingen bij en er verdwijnen ook wel opleidingen.
Voor de uniformberoepen staan er aparte informatiesites genoemd.

ROC Flevoland
Heeft vestigingen in Lelystad, Almere en Dronten.
Veel opleidingen in huis, je hoeft er niet ver voor te reizen.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.rocflevoland.nl
Let op: doe je SDV en wil je naar ROCF Sport en Bewegen? Geef je via je decaan op voor de versnelde
intake, waarbij je bij positief advies van het SDV-team bepaalde onderdelen uit de reguliere intake
niet hoeft te doen.

Deltion College
Heeft vestigingen in Zwolle op diverse locaties.
Veel opleidingen, met de bus en trein bereikbaar.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.deltion.nl

Landstede
Heeft vestigingen in o.a. Lelystad, Harderwijk en Zwolle op diverse lokaties.
Veel opleidingen, met de bus en trein bereikbaar.
Let op: doe je SDV en wil je naar Landstede Sport en Bewegen? Geef je via je decaan op voor de
versnelde intake, waarbij je bij positief advies van het SDV-team bepaalde onderdelen uit de
reguliere intake niet hoeft te doen.
www.landstedembo.nl
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Friesland College
Vestigingen in heel Friesland, bij ons vooral bekend door het CIOS te Herenveen.
Heerenveen is bereikbaar per bus en trein.
Voor open dagen, kijk op de site!
Sport en Bewegen (CIOS): op tijd aanmelden, liefst al in februari! Vol = vol. Met CIOS hebben we geen
afspraken over versnelde intake als je SDV doet op de SGL.
www.frieslandcollege.nl

ROC Friese Poort
ROC met o.a. een vestiging in Emmeloord, vele verschillende opleidingen.
Emmeloord is per bus goed bereikbaar.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.rocfriesepoort.nl

Groenhorst College
Een veelheid aan agrarische opleidingen o.a. gevestigd in Almere, Barneveld, Velp
Almere is goed per trein bereikbaar.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.groenhorstcollege.nl of www.almerembo.groenhorstcollege.nl

A.O.C. de Groene Welle
Ook een agrarisch opleidingencentrum met vestigingen in Zwolle, Hardenberg
Voor open dagen, kijk op de site!
www.degroenewelle.nl

ROC van Amsterdam
Zeer groot ROC met vestigingen in o.a. Hilversum, Hoofddorp en Amsterdam.
Meestal goed per trein en aansluitend bus,tram of metro.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.rocva.nl
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ROC Asa
Groot ROC met vestigingen in Almere, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht.
Check de opleidingen op de site!
Voor open dagen, kijk op de site!
www.rocasa.nl

CIBAP
Een aantal creatieve opleidingen gevestigd in Zwolle.
Een goede keuze als je iets wilt doen met je handen en graag mooie dingen maakt!
Voor open dagen, kijk op de site!
www.cibap.nl

Mediacollege
Grafische, creatieve opleidingen in Amsterdam.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.ma-web.nl/

Hout- en meubileringscollege
Een handvol creatieve beroepen rond meubels, wonen en werken met hout.
Voor open dagen, kijk op de site!
www.hmcollege.nl
Dan nog een aantal sites voor de uniformberoepen:
www.werkenbijdelandmacht.nl
www.werkenbijdeluchtmacht.nl
www.werkenbijdemarine.nl
www.werkenbijdemarechaussee.nl
www.kombijdepolitie.nl

VRAGEN? MAIL NAAR: jsmit@sgl.nl
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