
Omdat scholing werkt!

BOL en BBL  
op het mbo

> Leren op school (BOL = beroepsopleidende leerweg)

> Leren in de praktijk (BBL = beroepsbegeleidende leerweg)
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> De leerbaan bij een BBL opleiding
Als je een BBL-opleiding volgt moet je een leerwerkplek voor 

minimaal 24 uur per week hebben. Deze werkplek moet je zelf 

gaan zoeken bij een erkend leerbedrijf. Dat is een bedrijf dat 

voldoet aan de eisen die door de branchevereniging zijn ge-

steld. Je krijgt dan een leerwerkovereenkomst en salaris voor 

de dagen die je werkt. Een overzicht erkende leerbedrijven staat 

op: www.stagemarkt.nl.

> De kwalificatieplicht
Jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit is 

vastgelegd in de leerplichtwet en houdt in dat zij verplicht zijn 

om onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. 

Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, mbo-diploma niveau 

2 of hoger. Een mbo-diploma kun je behalen door voltijd naar 

school te gaan, of door een combinatie van werken en leren. 

Het volgen van een opleiding aan het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo) doe je bij een ROC. Een overzicht van alle 
mbo-opleidingen en alle ROC ’s vind je op www.roc.nl. Ben 
je 16 of 17 jaar en volg je een mbo-opleiding, dan betaal je 
geen lesgeld. Als je 18 jaar of ouder bent, moet je wel lesgeld 
betalen. Ter compensatie kun je bij een voltijdopleiding  
studiefinanciering aanvragen. 
Ga je een mbo-opleiding volgen, dan kun je kiezen tussen 
twee leerwegen:

> Leren op school (BOL = beroepsopleidende leerweg)
BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vier 

of vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwis-

selende manier kennis met de theorie. Door middel van stages 

doe je praktijkervaring op. Meestal wissel je periodes op school 

af met stageperiodes.

*  Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je studiefinanciering  

aanvragen: www.duo.nl. 

> Leren in de praktijk (BBL = beroepsbegeleidende leerweg)
BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één 

dag in de week op school en werk je drie tot vier dagen in de 

week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe 

je op in je werk. De theorie en begeleiding krijg je op school. 

*  Je ontvangt in het algemeen salaris voor de dagen die je 

werkt. 

Een jongere heeft een 
startkwalificatie als 
hij minimaal in het  
bezit is van één van 
de volgende diploma’s:
• vwo-diploma
• havo-diploma
•  diploma op mbo 2 

niveau

Met een goede 
schoolopleiding en 
een diploma op zak 
staan jongeren 
sterker in de maat-
schappij.
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