
OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN? 
COMBINEER WERKEN EN LEREN IN HET MBO!

DE DOELEN VAN DE VIER NIVEAUS IN HET MBO

KOSTEN VAN DE OPLEIDING 

Wilt u van baan veranderen binnen uw bedrijf of buiten uw 
bedrijf, misschien zelfs naar een andere sector? Kunt u geen 
baan vinden omdat er geen of weinig vacatures (meer) zijn in 
uw huidige werkveld? Misschien is een leerbaan dan iets voor u! 

Met een leerbaan combineert u een (nieuwe) baan met 
praktijkleren in het mbo én ontvangt u een inkomen. 
Afhankelijk van de gekozen vorm van praktijkleren ontvangt u 
een inkomen van de werkgever of behoudt u uw uitkering.

Verdeling werk / school BOL: 
School met 1 
of meer stages

BBL:
Leerbaan

Derde leerweg:
Maatwerk, vaak 
een leerbaan

DE VOORDELEN VAN LEREN IN DE PRAKTIJK

U kiest zelf de manier van opleiden die het beste bij u past. 
Uiteraard afhankelijk van uw ervaring en vooropleiding.
U ontvangt een passend en erkend mbo-bewijsstuk. 
Zo bouwt u verder aan uw loopbaan.
U wordt opgeleid voor een ander beroep waarmee u meer 
kans heeft op een baan.

DIT IS EEN PRODUCTIE VAN SAMENWERKINGSORGANISATIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN (SBB)

VERSCHILLENDE
OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN 

U volgt een volledige mbo-opleiding die u afsluit met 
een examen en ontvangt een mbo-diploma.  
De opleiding bestaat uit leren op de werkvloer, 
beroepsgerichte vakken en algemene vakken zoals
 taal en rekenen. Mogelijk krijgt u vrijstellingen op 
basis van uw eerder behaalde diploma's. 

Een opleiding voor een diploma via bol of bbl wordt betaald 
door het ministerie van OCW als u deze volgt bij een roc, aoc 
of vakinstelling. Zelf betaalt u wettelijk les- en cursusgeld. 
Soms nemen uw werkgever of uitkerende instantie deze 
kosten voor hun rekening. De werkgever kan onder voor-
waarden subsidie krijgen voor het bieden van een leerbaan. 

Kiest u voor het behalen van een diploma, mbo-certi�caat of een praktijkverklaring 
via de derde leerweg, dan betaalt de werkgever, de uitkerende instantie of uzelf, 
afhankelijk van uw situatie. De onderwijsinstelling bepaalt de hoogte van de 
opleidingskosten. De werkgever kan onder voorwaarden subsidie krijgen voor het 
bieden van een leerbaan.

PERSOONLIJK ADVIES 

Er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen bij de 
keuze voor de juiste scholing en/of inzicht in de 
�nancieringsmogelijkheden van uw opleiding. 

Zoekt u een baan of bent u bang uw baan kwijt te raken? 
Dan helpt een adviseur van het regionale mobiliteitsteam 
u graag bij het maken van een keuze. Of maak een afspraak 
met ‘van werk-naar-werkbegeleiding’ - FNV Werkt of het 
Leerwerkloket in uw regio.

Nieuwsgierig wat voor leerbanen er zijn bij u in de buurt? 
Kijk dan op leerbanenmarkt.nl  

U volgt een vastgesteld deel van een mbo-opleiding. U krijgt 
les in  beroepsgerichte vakken en leert op de werkvloer. Na 
het examen ontvangt u een mbo-certi�caat.

Als een mbo-diploma of mbo-certi�caat nu niet haal-
baar is kunt u een praktijkverklaring behalen. Hier-
voor volgt u een vooraf afgesproken praktijkdeel van 
de mbo-opleiding. Aanvullen met lessen en examens 
kan, maar is niet noodzakelijk. De praktijkverklaring is 
een mooie opstap naar een baan en kan een eerste 
stap zijn naar verder leren om een mbo-certi�caat of 
diploma te behalen.

Mbo-niveau

Niveau 4
Middenkader, specialist

Niveau 3 
Vakopleiding

Niveau 2 
Basisberoeps Opleiding

Niveau 1 
Entreeopleiding

Diploma Certi�caat Praktijkverklaring
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https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts
https://www.fnvwerkt.nl/
https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten
https://leerbanenmarkt.nl/zoek/
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