
Wat is een ‘BBL opleiding’ eigenlijk? 
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat je een groot deel van de week aan 
het werk bent bij een erkend leerbedrijf en daarnaast 1 dag per week naar school gaat. Deze 
combinatie zorgt ervoor dat jij geld kunt verdienen en een beroepsopleiding kunt volgen. 
 
Welke diploma’s kan ik behalen? 
Er zijn 4 niveaus waarop jij je diploma kunt behalen in het Mbo onderwijs. 
Niveau 1 en 2 noemen we het funderend beroepsonderwijs. Als je de basisschool hebt afgesloten  
kun je over het algemeen begin je bij niveau 2. Hierna is het mogelijk om door te stromen naar 
niveau 3. Wanneer je niveau 4 afrond, krijg je dus een MBO-diploma waarmee je kunt doorstromen 
naar het HBO. 
 
Wat zijn de wettelijke vooropleidingseisen voor het mbo? 
Toelatingsvoorwaarden  
Niveau 1: 

• De deelnemer voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mb-2, 
mbo-3 of mbo-4: 

• De deelnemer is op 1 augustus minimaal 16 jaar. 
Niveau 2: 

• Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar diploma. 
Niveau 3: 

• Vmbo-diploma – gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg; 
• Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4; 
• Mbo-diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma. 

Niveau 4: 
• Vmbo-diploma – gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg; 
• Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4; 
• Mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma. 

Het behalen van een bepaald mbo-opleidingsniveau geeft automatisch recht op toelating tot het 
eerstvolgende niveau. 
 
Ik heb geen diploma. Op welk niveau kan ik dan starten? 
Wanneer je niet beschikt over een toereikende vooropleiding, word je uitgenodigd om een AMN 
Talentscan te komen maken en een CV aan te leveren. De ontheffingscommissie bekijkt per 
deelnemer welke relevante en aanvullende gegevens nodig zijn. In een intakegesprek hoor je welke 
mogelijkheden er voor jou situatie zijn. 
 
Hoe lang duurt een opleiding? 
De nominale studieduur van een BBL mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. 
De nominale studieduur van BBL mbo-opleiding niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is 
versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het 
vrijblijvende intakegesprek. 
 
Heb ik een werkplek nodig? 
Om te starten met een mbo-opleiding is het noodzakelijk om zelf een werk- of stageplek voor 
de beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben voor minimaal 20 uur per week. Indien je geen werk- of 
stageplek hebt, kun je niet beginnen met de opleiding.  Je kunt de websites stagemarkt.nl, s-bb.nl en 
zorgnetlimburg.nl bekijken om in contact te komen met leerbedrijven. Solliciteer bij het bedrijf van je 
keuze en kijk of er overeenstemming is over de leeromstandigheden en arbeidsvoorwaarden tijdens 
en ná het behalen van je diploma. 
 

https://www.rocfriesepoort.nl/wat-beroepspraktijkvorming-bpv


Kan ik een avondopleiding volgen? 
Over het algemeen worden alle Mbo zorgopleidingen overdag gegeven.  
Wel hebben we een groot aanbod aan cursussen om bij te scholen of op te frissen, die ook in de 
avonduren verzorgd kunnen worden. 
 
Wat kan ik verwachten na mijn aanmelding bij VISTA college? 
Zodra je aanmelding is binnengekomen bij de Coördinator contracten, Sylvia Meijers 
s.meijers@vistacollege.nl krijg je een bevestiging hiervan. Vervolgens kijken we of je aanmelding 
compleet is en word je geïnformeerd wat er gaat volgen. Ontbreekt er informatie, dan lever je die 
eerst nog aan, vervolgens plannen we een intakegesprek en bepalen in welke opleidingsgroep je kunt 
starten. Zodra je ingeschreven bent, krijg je een uniek studentnummer toegewezen. 
Voor aanvang van de opleiding vind er altijd een introductiebijeenkomst plaats, waarbij je kennis 
maakt met je mentor, studiegenoten, huisregels en een lijst ontvangt met leermiddelen die je nodig 
hebt bij de opleiding. 
 
Kan ik mijn opleiding combineren met werk en gezin? 
Goede afspraken maken met je partner, kinderen en/of werkgever zijn van groot belang.  
 
Wat is beroepspraktijkvorming (BPV) ? 
BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming. Tijdens een mbo-opleiding doe je praktijk- en werkervaring 
op bij een erkend leerbedrijf (stage of werken en leren) en op een erkende leer-werkplek, dit wordt 
beroepspraktijkvorming genoemd. Een erkende leer-werkplek voldoet aan de volgende 
voorwaarden: student krijgt een goede en veilige werkplek, er wordt een praktijkopleider binnen het 
bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen, het 
bedrijf werkt samen met de school en er komt een vermelding van het bedrijf op stagemarkt.nl. 
 
Start een cursus of opleiding altijd? 
Het is geen vanzelfsprekendheid dat een opleiding of cursus altijd start op de genoemde startdatum. 
Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimum aantal deelnemers vereist voordat gestart 
kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij 
voldoende deelname'.  
 
Verzorgen jullie scholing op maat? 
De Flexacademie is ontwikkeld als antwoord op de vraag naar versnelde en flexibele maatwerk 
oplossingen op individuele basis in de gezondheidszorg, welzijnssector en assisterende beroepen. 
Individuele instroom, scholing op maat, flexibele instroom op elke gewenst moment van het jaar, 
geen vast lesrooster, wel contacturen met studiecoach, bepaling van het eigen regie studietempo. 
 
Waar kan ik mij aanmelden 
Vraag een aanmeldformulier aan bij Coördinator contracten Sylvia Meijers s.meijers@vistacollege.nl   
 
Wanneer ontvang ik de gegevens van start opleiding? 
Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus? 
Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor 
aanvang van de opleiding een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel 
te bestellen boeken. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact op. 
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Mijn werkgever betaalt de opleiding, wat moet ik hiervoor regelen? 
Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever 
of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf 
dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de 
contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-
mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden. 
 
De werkgever ontvangt in de week dat de opleiding van start gaat een factuur voor de 
scholingskosten. Als er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven wordt de 
incassodatum vermeld op de factuur. Als er geen machtiging is afgegeven, dient het scholingsgeld 
binnen 14 dagen te zijn voldaan. 
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor restitutie van lesgeld?  
Het kan voorkomen dat je ongepland moet stoppen met de opleiding. In sommige gevallen kun je 
dan aanspraak maken op teruggave van een deel van het betaalde lesgeld. Informatie vind je op de 
website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-
regelingen/productbeschrijvingen/terugkrijgen-lesgeld 
 
Heeft het zin om mij op latere leeftijd om te scholen? 
Jazeker. Veel leerbedrijven in de zorg en welzijn staan te springen om gemotiveerde mensen te 
begeleiden. Soms krijg je al tijdens de opleiding een baangarantie. Werkgevers willen duurzaam 
investeren in nieuwe medewerkers. 
 
Gaan de lessen gewoon op school door in deze corona tijd? 
De geplande lessen worden gegevens volgens de richtlijnen die het RIVM stelt. We houden de 
maatregelen nauwlettend in de gaten en volgen deze. De lessen worden volgens een vast rooster 
gepland en dit is altijd voor elke student inzichtelijk. Een groot deel van de lessen kan op afstand 
verzorgd worden via afstandsleren of online bijeenkomsten. Vaardigheidslessen proberen we wel zo 
veel mogelijk fysiek op school te geven. 
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