Onze MBO-opleidingen

Welkom bij MBO Maasland. Zijn dieren jouw passie? Of werk je graag
in de buitenlucht? Vind je sporten en sportevenementen organiseren
leuk? Wij bieden je een breed aanbod aan mbo-opleidingen op alle
niveaus, zowel in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als in de
beroepsopleidende leerweg (BOL).
Werken aan je toekomst

Werken aan je toekomst doe je op onze school met plezier en betrokkenheid. Als je kiest voor een
opleiding in Maasland, betekent dat dat je de komende 2, 3 of 4 jaar veel in Maasland en de regio zult
zijn. Dan is het belangrijk dat je je op school en in de omgeving thuis voelt en in aanraking komt met
sectoren waarin je later kunt gaan werken. Daar werken we graag aan op school, samen met jou.
Niet alleen binnen het lesprogramma, maar juist ook daarbuiten.

Internationalisering

Lentiz | MBO Maasland vindt het belangrijk dat haar studenten internationale ervaring opdoen.
Door onze vele interessante internationaliseringsprojecten kan elke student via stage of een keuzedeel
een buitenlandse ervaring opdoen. Stage lopen is een leuke en leerzame tijd tijdens je opleiding.
Als je dan ook nog de stage in het buitenland kunt doen, dan wordt het echt een onvergetelijke tijd!
Bovendien kunnen studenten die kiezen voor een buitenlandse stage binnen Europa een deel van
de kosten vergoed krijgen via subsidie van Erasmus+ studentenmobiliteit.
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BOL NIVEAU 3, 4

Outdoor Activities

(Allround Coördinator Instructeur Buitensport)

Jij houdt van bewegen en sporten. Je leert mensen begeleiden in de natuur waarbij
je laat zien en voelen dat flora en fauna een belangrijke rol spelen in het recreëren.
Vrije tijd en recreatie worden steeds belangrijker in Nederland. In deze opleiding
leer je om in deze branche aan de slag te gaan, onder andere tijdens de buitenlandexcursies waar je kennis maakt met mountainbiken, kajakken/raften, sneeuwsport,
klimmen en hiken.

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

In de opleiding staan de volgende onderdelen centraal: kennis en vaardigheden in de outdoorsporten,

Wat doe je in de les? In de sportlessen

Iets voor jou? De opleiding Outdoor Activities

talenkennis.

buitensporten kunt beoefenen. Je ervaart

• je graag actief buiten bezig bent;

Welk niveau is het? Outdoor Activities kun je volgen op niveau 3 of niveau 4. Beide opleidingen duren

voor een groep moet staan. Daarnaast leer

• je van de natuur houdt;

je mensen naar jouw bedrijf kunt trekken.

• je groepen wilt begeleiden.

leer je hoe je veilig en verantwoord de

is iets voor jou als:

hoe je evenementen moet organiseren en

• je sportief bent;

drie jaar.

je wat nodig is in ondernemerschap en hoe

• je graag met mensen werkt;

Waar word je voor opgeleid? Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf (niveau 3) of allround

Naast de big five van outdoor (Boogschieten,

communicatieve vaardigheden en gastheerschap, organiseren van evenementen, ondernemerschap en

coördinator instructeur buitensport (niveau 4). We werken volgens de normen van de VeBON,
de klim- en kajakbond. Deze vallen onder de NOC-NSF sportkaderopleidingen.

Na je diploma? Als je een diploma op niveau 3 hebt behaald, kun je doorstromen naar mbo niveau 4.

ATB, Kajak, Hike en oriëntatie, Klimmen en

trainingsleer) krijg je de algemeen vormende

vakken bedrijfsadministratie, ondernemerschap,
communicatievaardigheden, EHBO en

verantwoord omgaan met flora en fauna.

Als je een diploma behaalt op niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo.

Je kunt natuurlijk na je diploma ook gaan werken, bijvoorbeeld als (hoofd)instructeur bij een buitensportcentrum, buitenlandexcursies begeleiden, werken bij evenementenbureaus, op campings of in
recreatiegebieden.
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BOL/BBL NIVEAU 2, 3, 4

Hovenier
Vakmanschap in het groen
Ben je graag buiten en technisch bezig? Groen is overal om je heen.
Je ziet machines, mensen en weet: hier wordt iets moois gemaakt!
Je wilt graag een mooie buitenomgeving voor mensen ontwerpen,
realiseren en onderhouden. Voel jij je hierdoor aangesproken,
dan is de opleiding tot hovenier zeker iets voor jou.

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

Welk niveau is het? Hovenier is een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4 en duurt afhankelijk van

Wat doe je in de les? Op niveau 2 en 3 leer

Iets voor jou? De opleiding Hovenier is iets

praktijk (en bij een leerbedrijf; je werkgever).

• je het leuk vindt om ervoor te zorgen dat een

naar school met, verdeeld over het schooljaar, een of meerdere stageperioden. Vanaf het tweede leerjaar

maken en schuttingen en vijvers plaatsen. Ook

• je graag je handen uit de mouwen steekt;

week naar school gaat. Voor niveau 4 geldt dat je dan twee dagen per week naar school gaat.

motorkettingzaag. Daarnaast heb je algemeen

Voor alle opleidingen is het van belang dat je bij het opleidingsbedrijf een arbeidsovereenkomst hebt

biologie en burgerschapsvorming. Op niveau

het niveau twee of drie jaar.

je het onderhoud en aanleg van tuinen in de

voor jou als:

tuin of landschap er perfect bij ligt;

Alle opleidingen worden in het eerste leerjaar aangeboden in een BOL-variant: vijf dagen per week

Je gaat maaien, snoeien, planten, bestratingen

stappen we over van BOL naar BBL. Dit betekent dat je vanaf het tweede leerjaar nog maar één dag per

leer je werken met een bladblazer, bosmaaier en

• je niet bang bent om met groot gereedschap

De overige dagen werk je voor een hoveniersbedrijf (of een vergelijkbaar bedrijf in de sector).

vormende vakken als rekenen, Nederlands,

• je kunt je creativiteit kwijt door mooie

van minimaal 20 uur per week.

4 leer je, naast de eerder genoemde vakken,

Waar word je voor opgeleid? Medewerker hovenier (niveau 2), vakbekwaam hovenier (niveau 3)

planningen en kostenberekeningen van

projecten maken. Ook leer je hoe je leiding

moet geven bij kleinere en grotere projecten.

te werken;

ontwerpen voor buitenruimtes te maken.

Voor deze opleiding werken wij
samen met de volgende partner:

of opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4).

Na je diploma? Als je je diploma behaalt kun je een stapje hoger gaan, dus ofwel naar niveau 3 ofwel
naar niveau 4. Natuurlijk kun je ook verder leren op het hbo.

Of je kunt gaan werken als hovenier, bij een grootgroenbedrijf, een tuincentrum of bij een gemeentelijke
organisatie. Ook kun je aan de slag in de recreatiesector bij een camping, golfbaan of sportterrein..
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BOL/BBL NIVEAU 2, 3, 4

European Treeworker /
Boomverzorger
Werk jij graag in de natuur en wil je meer leren over bomen om ze veilig en gezond
te houden? Geen twee bomen zijn hetzelfde en elke boom moet weer anders
verzorgd worden. Ben je niet bang aangelegd en klim je zo in een metershoge
boom met een motorkettingzaag? Werk je al als hovenier en wil je je verder
specialiseren, of wil je doorleren na je niveau 2- of havo-opleiding? Dan is de
opleiding Boomverzorger iets voor jou!

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

In de opleiding European Treeworker (ETW)/boomverzorger leer je hoe je de verschillende bomen kunt

Wat doe je in de les? In deze opleiding leer

Iets voor jou? De opleiding ETW/

bomenspecialist en kun je vaak direct aan de slag.

of in bomen uit te voeren. De lessen gaan over

• je graag buiten in de natuur werkt met

Welk niveau is het? European Treeworker/boomverzorger is een mbo-opleiding op niveau 3 en duurt

gezond kunt houden. Van het nieuw aanplanten

• je bomen veilig en gezond wilt houden;

herkennen, verzorgen en bijvoorbeeld verplanten. Na het afronden van de opleiding ben je een echte

je alle voorkomende werkzaamheden rondom
boomverzorging en hoe je bomen veilig en

twee jaar.

tot het uiteindelijk weghalen van een boom; alles

Waar word je voor opgeleid? Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 3).

gericht op de praktijk. Je leert in theorielessen

Na je diploma? Als je de opleiding hebt behaald, kun je je aanmelden voor het externe examen

komt aan bod! De lessen zijn heel gevarieerd en

machines en techniek;

• je verder wilt leren na je niveau 2- of havoopleiding.

onder andere meer over boomkennis, ziekten en
plagen, houtanatomie, boomveiligheidscontrole

‘European Treeworker’. Als je slaagt voor dit examen behaal je een internationaal erkend certificaat

en veilig werken. Natuurlijk ga je ook praktisch

Je kunt na het behalen van je diploma en het certificaat gaan werken als boomverzorger bij veel

planten van bomen, boombescherming en

op niveau 4.

(je werkgever) leer je omgaan met machines en

dat jouw kans op werk flink vergroot en waarmee je ook in het buitenland aan de slag kunt!

aan de slag met vakken als klimmen, (ver)

hoveniers- en boomverzorgingsbedrijven. Natuurlijk kun je ook doorstromen naar een opleiding

communicatie en veiligheid. Bij een leerbedrijf

Opbouw van de opleiding? De opleiding ETW/boomverzorger duurt twee jaar en wordt gegeven

boomverzorger is iets voor jou als:

De praktijklessen voor deze opleiding
worden verzorgd door:

andere apparatuur.

in de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Dit betekent dat je één dag per week naar school gaat
en vier dagen per week aan het werk bent bij een erkend bedrijf in de sector. Het is belangrijk dat
je bij het opleidingsbedrijf een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 20 uur per week.
Je kunt deze opleiding dus prima volgen naast je baan!
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BBL NIVEAU 2, 3

Groen, Grond & Infra
Uitdagend werk met grote machines
Lijkt het je wel wat om indrukwekkende machines te besturen?
Wil je aan de slag in de wereld van agrarisch loonwerk, cultuurtechnisch loonwerk
en/of grondverzet?
Kies dan voor de opleiding Groen, Grond & Infra!

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

In de opleiding leer je werken met grote machines en het afstellen hiervan. Veiligheid en verantwoor-

Wat doe je in de les? Je leert in de praktijk

Iets voor jou? De opleiding Groen, Grond &

machines en andere apparatuur. Onderhoud en

• je graag met grote machines werkt;

delijkheid zijn belangrijke thema’s in de opleiding. Groen, Grond & Infra is overal om je heen.

Welk niveau is het? Groen, Grond & Infra is een mbo-opleiding op niveau 2 en 3 en duurt afhankelijk
van het niveau twee of drie jaar. Deze opleidingen zijn in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

georganiseerd. Dit betekent drie of vier dagen werken en een dag per week naar school. Je moet dus
eerst een baan vinden in de sector en daarna kun je de opleiding gaan doen.

Waar word je voor opgeleid? Medewerker (niveau 2) of vakbekwaam medewerker groen en
cultuurtechniek (niveau 3).

Na je diploma? Na het behalen van je diploma kun je een stapje hoger gaan. Dus ofwel naar niveau 3
ofwel naar niveau 4.

bij een leerbedrijf (je werkgever) omgaan met

Infra is iets voor jou als:

reparatie gaan je na de opleiding goed af.

• je van afwisseling houdt;

Certificaten Je kunt tijdens de opleiding

• je graag zelfstandig werkt.

• je veiligheid belangrijk vindt;

verschillende certificaten van deelname behalen:
• bosmaaien;

• motorkettingzaag;

• veilig werken met de bosmaaier;
• veilig werken met de heftruck.

Tegen examenkosten kan ook het VCA-certificaat
behaald worden.

Je kunt natuurlijk ook gaan werken in een loonbedrijf, dit kan in verschillende sectoren zijn: tuinbouw,
agrarisch, cultuurtechnisch en/of grondverzet.
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BOL NIVEAU 4+

Dierenartsassistent Paraveterinair
Werken met mens en dier
De opleiding Dierenartsassistent-Paraveterinair leidt op tot een dankbaar beroep.
Je assisteert bij de behandeling van dieren en je speelt een belangrijke rol in het
contact met de eigenaren. Zij moeten immers goed geadviseerd worden. Je bent het
visitekaartje van het bedrijf. Spreekt de combinatie werken met dieren en mensen je
aan? Dan is de opleiding Dierenartsassistent-Paraveterinair een uitstekende keuze.

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

Gedurende de opleiding leer je alle voorkomende werkzaamheden die je in een dierenartsenpraktijk kunt

Wat doe je in de les? In de lessen staat de

Iets voor jou? De opleiding Dierenartsassistent-

om medische handelingen, zoals bloedafname en medicijnen geven, zelfstandig uit te voeren.

er ook praktisch geoefend met dieren. Natuurlijk

• je graag met dieren werkt;

Welk niveau is het? Dierenartsassistent-Paraveterinair is een mbo-opleiding op niveau 4+

verschillende stageperiodes.

praktijk centraal. Tijdens de theorielessen wordt

Paraveterinair is iets voor jou als:

ga je ook veel ervaringen opdoen tijdens de

• je de dierenarts wilt assisteren maar ook goed

en duurt vier jaar.

Thema’s in de opleiding zijn o.a.:

• je goed kunt plannen en organiseren;

Waar word je voor opgeleid? Dierenartsassistent-Paraveterinair.

• anatomie, fysiologie en pathologie;

tegenkomen. Je behaalt met dit diploma ook de erkenning paraveterinair waarmee je bekwaam bent

Na je diploma? Je kunt gaan werken bij een dierenartsenpraktijk, dierenziekenhuis of een

• basis dierverzorging;

met mensen.

• laboratoriumonderzoek;
• klantgericht werken;

Een paraveterinair valt onder het Besluit diergeneeskundigen, onderdeel van de Wet dieren. In dit Besluit

• assisteren bij operatie;

Dierenartsassistent-Paraveterinair moet voldoen. Daarnaast is hierin opgenomen welke mogelijkheden en

• economie;

verantwoordelijkheden de paraveterinair heeft.

• je het leuk vindt om te communiceren

• röntgenologie;

dierenspoedkliniek. Je kunt natuurlijk ook verder studeren aan het hbo.

en in de bijbehorende Regeling diergeneeskundigen staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot

zelfstandig kunt werken;

• anesthesie;

• receptie - en apotheekbeheer;

• keuzedelen: je kunt kiezen uit o.a. Besluit

houders van dieren en Jong Ondernemen,

havo-biologie, verdieping vachtverzorging en
internationaal werken in het buitenland.

12

/ MBO-OPLEIDINGEN 2022 - 2023

LENTIZ | MBO MAASLAND /

13

BOL NIVEAU 2, 3, 4

Dierverzorging
Zorg voor dieren
Je hebt een echte passie voor dieren en wilt graag met dieren werken?
Zorgen voor dieren, advies en informatie geven, praktisch bezig zijn en aanpakken
is jou op het lijf geschreven?
Dan past de opleiding Dierverzorging bij jou!

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

In niveau 2 leer je alles over het verzorgen van dieren, zoals voeren, dagelijkse verzorging en gezondheid.

Wat doe je in de les? In de lessen staan

Iets voor jou? De opleiding Dierverzorging is

met dieren te organiseren. In niveau 4 leren we je ook managementvaardigheden. Hiermee kun je als

theorielessen over dierverzorging zijn er ook

• je wilt leren hoe je goed voor dieren kunt

dierentuin.

ga je ook veel ervaring opdoen tijdens de

• je mensen graag informatie geeft over dieren;

Ga je niveau 3 doen dan krijg je ook les in planning en organisatie. Zo leer je bijvoorbeeld een evenement
bedrijfsleider werken in een trimsalon, dierenwinkel, kinderboerderij, honden-/kattenpension of

Welk niveau is het? Dierverzorging kun je volgen op niveau 2. De opleiding duurt dan twee jaar. Je kunt
de opleiding ook volgen op niveau 3 of niveau 4. Deze opleidingen duren drie jaar. Alle opleidingen

de praktijk en het beroep centraal. Naast

praktijklessen op de schoolboerderij. Natuurlijk
verschillende stageperiodes.
Thema’s in de opleiding zijn:

worden aangeboden in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL).

• verzorging en voeding;

Waar word je voor opgeleid? Medewerker dierverzorging (niveau 2), vakbekwaam medewerker

• dierenwelzijn en gezondheid;

iets voor jou als:
zorgen;

• je graag je handen uit de mouwen steekt.
Voor de lessen wildlife op niveau 4
werken wij samen met Diergaarde Blijdorp.

• gedrag;

dierverzorging (niveau 3) of bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4).

• voortplanting;

Na je diploma? Je kunt gaan werken als dierverzorger, educatief medewerker of je komt terecht op

• ondernemen/management (niveau 4);

• organiseren van evenementen (niveau 3 en 4);

een kinderboerderij, in een dierentuin of in een dierenspeciaalzaak. Genoeg keuze dus! Na het behalen
van je diploma op niveau 2 of 3 kun je een stapje hoger gaan, dus ofwel naar niveau 3 of ofwel naar
niveau 4. Na je niveau 4-opleiding kun je ook doorstuderen op het hbo.

• keuzedelen: afhankelijk van het niveau kun je

kiezen uit o.a. Besluit houders van dieren (hond
en kat, overige zoogdieren, reptielen, vissen en

vogels), internationaal werken in het buitenland,
trimmen en verdieping vachtverzorging,
kynologisch instructeur, havo-biologie.
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BOL NIVEAU 3, 4

Paardenhouderij
Sterke paardenkrachten
Ben jij ook het liefst de hele dag met paarden bezig? Weet je van aanpakken en ben
je praktisch ingesteld? Dan is de opleiding Paardenhouderij echt iets voor jou!
Je leert van alles over de verzorging van paarden, zoals klaarmaken van paarden
voor keuring of wedstrijd, verzorgen van de leefomgeving en beweging geven.
Ook planning en organisatie komen aan bod, bijvoorbeeld bij het organiseren van
een paardgerelateerd evenement zoals een wedstrijd.
Uitvoeringslocaties:
Maasland, Bleiswijk

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

Welk niveau is het? Paardenhouderij kun je volgen op niveau 3 of niveau 4. Beide niveaus duren drie

Wat doe je in de les? In de lessen staat de

Iets voor jou? De opleiding Paardenhouderij

krijg je praktijklessen op de manege. Natuurlijk

• je praktisch bent ingesteld;

bedrijfsleider paardensport en -houderij (niveau 4).

verschillende stageperiodes. Ook een stage in

• je graag de hele dag met paarden werkt.

Na je diploma? Je kunt gaan werken bij verschillende bedrijven in de paardenhouderij. Met een niveau

Thema’s in de opleiding, afhankelijk van het

jaar. Alle opleidingen worden aangeboden in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL).

Waar word je voor opgeleid? Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (niveau 3) of

praktijk centraal. Naast theorielessen op school

is iets voor jou als:

ga je ook veel ervaring opdoen tijdens de

• je niet bang bent om vies te worden;

het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

4-diploma kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding! Aanvulling op je diploma is het ruiterbewijs.

niveau, zijn o.a.:

licentie voor aspirant-instructeur aanvragen.

• voedings- en trainingsleer;

Als je de opleiding op niveau 4 volgt leren we je ook ondernemersvaardigheden om zelfstandig een

• EHBO en ziekteleer;

Aan het einde van de opleiding voldoe je aan de eisen van aspirant-instructeur van de KNHS en kun je je

manege, pensionstal of fokkerij te kunnen runnen.

• basiskennis paardenhouderij;
• rijden/springen;
• hoefverzorging;

• aansturen en instructie geven;
• communicatie en verkopen;

• organiseren van een evenement;
• ondernemen (alleen niveau 4).

je beleeft ‘t buiten!
16
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BOL NIVEAU 4+

Paardensport
Professionals in de hippische wereld
Jij hebt passie voor de paardensport en de branche. Je bent ondernemend en
nieuwsgierig en je wilt internationale ervaring opdoen. Onze gespecialiseerde
vakdocenten leiden je op voor een beroep als professioneel ruiter, instructeur
of allround ondernemer in de paardenbranche.
Kortom, je wordt een echte vakman of -vrouw in de paardensport!

Over de opleiding

Opbouw van de opleiding

Tijdens de opleiding Paardensport verwachten we van jou een hoge mate van zelfstandigheid.

Wat doe je in de les? Je leert van alles over:

We zien jou als student helemaal zitten als jij zorgt voor een flinke dosis doorzettingsvermogen, een

• Horsemanship Voeding, verzorging,

Naast de theorielessen krijg je iedere week

vaardigheids- en praktijklessen bij regionale

onderhouden van de leefomgeving,

topbedrijven. Je gaat ieder jaar op stage.

opleiding.

bod zullen komen. Het welzijn van het paard

voor een internationale stage bij een bedrijf in

Welk niveau is het? De opleiding Paardensport is een opleiding op niveau 4+ en duurt vier jaar.

als anatomie en fysiologie en gedrag.

ondernemende houding en als je de lat voor jezelf hoog legt. De kwaliteit van de Nederlandse paarden
en paardensport is wereldwijd bekend. Internationalisering is dan ook een belangrijk onderdeel van de

gezondheid en ziekteleer zijn thema’s die aan

Uiteraard kun je hierbij in leerjaar 4 ook kiezen

staat hoog in het vaandel. Ook krijg je vakken

het buitenland.

Tijdens de speciale aanmeldingsprocedure beoordelen we in samenwerking met het bedrijfsleven of

Daarnaast leren we je evenementen

intakeprocedure. Voor deze opleidingen gelden aanvullende eisen op het gebied van rijvaardigheid

uitstekende gastheer/-vrouw te zijn.

jij de opleiding kunt volgen. Een rijvaardigheidsproef en een ruiterfitheidstest maken deel uit van de
op grond waarvan geselecteerd mag worden.

Waar word je voor opgeleid? Instructeur paardensport en -houderij.
Na je diploma? In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er een grote vraag naar professionele
vakmensen voor de hippische sector. Gerenommeerde bedrijven en organisaties, zoals Equestrum

en Chardon Paardensport, werken met ons samen aan deze opleiding. Aan het einde van de opleiding
voldoe je minimaal aan de eisen voor Instructeur basissport van de KNHS.

Toekomstige beroepen zijn onder andere: instructeur, wedstrijdruiter, stalruiter, groom, manegehouder

en ondernemer in de hippische sector. Deze beroepen kun je, dankzij de internationale elementen in de
opleiding, overal ter wereld uitoefenen. Natuurlijk kun je na het afronden van deze opleiding ook verder
studeren op het hbo. Denk hierbij aan opleidingen als CAH Vilentum Hogeschool Dronten, Hogeschool

organiseren en word je opgeleid om een
• Sport Natuurlijk leer je alles over de

paardensport, zoals rijvaardigheid op hoog
niveau en het geven van professionele rij-

Voor deze opleiding werken wij
samen met de volgende partners:

instructie met de daarbij behorende
pedagogiek en didactiek.

• Ondernemen Je leert over handel en fokkerij.

Ondernemerschap, bedrijfskunde, contracten
opstellen en personeelsbeleid zijn dan de
onderwerpen op je ‘leerbord’.

• Ruiterfitheid Een goede houding, balans

en fitheid zijn belangrijk voor jou als ruiter.

We werken daarom samen met One Switch
Ruitervitaal.

Van Hall Larenstein Velp en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
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Algemene informatie
Vier niveaus
Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger
het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. De
duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau.
Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te stromen
van niveau naar niveau. De opleidingen van Lentiz
worden aangeboden binnen de entreeopleiding, op
mbo-niveau 1, 2, 3 en 4.
Hieronder volgt een overzicht van de mbo-niveaus:

• je meldt je uiterlijk 1 april aan;
• je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
• je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Niveau
Duur
1 jaar
1/2 jaar
2/3 jaar
3/4 jaar
Wat word je?

Assistent
medewerker

Medewerker

Vakbekwaam
medewerker/
assistent
bedrijfsleider

Ondernemer/
bedrijfsleider/
manager/
vakexpert

Toelatingseisen
In het mbo kun je op verschillende niveaus een diploma
behalen. Op welk niveau je kunt beginnen, hangt af van
je vooropleiding en werkervaring.
Toelatingseisen vanuit vmbo, havo/vwo en mbo
Niveau 1/entreeopleiding:
deze opleiding is er voor jongeren vanaf 16 jaar zonder
diploma van een vooropleiding.
Niveau 2:
als je minimaal een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je naar een opleiding
op niveau 2.
Niveau 3 en 4:
als je een diploma vmbo kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg, of het mbodiploma niveau 2 respectievelijk 3 hebt, mag je
naar een opleiding op niveau 3 of 4.
Havo-/vwo-studenten:
ben je een havo-/vwo-student met een overgangsbewijs van havo-/vwo-3 naar havo-/vwo-4, dan kun
je bij ons ook een opleiding volgen. Je wordt dan
toegelaten tot de opleidingen op niveau 2, 3 of 4.
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Wet Toelatingsrecht mbo
Na je (digitale) aanmelding ontvang je een uitnodiging
voor de verplichte intake. Het is voor het toesturen van
de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres
en het goede postadres hebt doorgegeven bij je
aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.
Je hebt recht op toelating tot de opleiding als je aan
de volgende voorwaarden voldoet:

/ MBO-OPLEIDINGEN 2022 - 2023

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word
je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je
geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de
opleiding van jouw keuze. Wij doen ons best om je toch
te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze.
Als je daar niet geplaatst kunt worden, overleggen
we samen welke andere opleiding bij je past.
Twee Leerwegen: BOL en BBL
Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL en
BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je
uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind
van de opleiding ontvang je dus een gelijkwaardig
diploma, alleen de weg ernaar toe is anders.
BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
Je volgt dagonderwijs en daarnaast loop je BPV
(beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per
opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze
stages plaatsvinden.

BPV (Beroepspraktijkvorming)
Praktijk is belangrijk voor het leren. Het leren in de
praktijk vormt dan ook een belangrijk onderdeel van
het mbo. Je doet tijdens je BPV ervaring op in een
erkend leerbedrijf. Tijdens je BPV raak je vertrouwd met
de sfeer in een bedrijf of instelling en leer je
kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.
Je wordt door een praktijkopleider binnen het
leerbedrijf begeleid. Natuurlijk word je ook vanuit
de school begeleid.
Raadpleeg www.stagemarkt.nl voor een passende
werk-/stageplek. In het erkenningsregister kun je per
opleiding zoeken naar een erkend leerbedrijf in jouw
regio.
Formele eisen leerplicht
Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je
16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet
je voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar,
volgend op het moment waarop je 16 jaar bent
geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig. Vanaf
dat moment kun je worden toegelaten tot een BBLopleiding. Tot die tijd kun je terecht in de BOL.

Kwalificatieplicht
Alle jongeren moeten tot hun 18e een volledig onderwijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal een mboniveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald. Als
je jonger bent dan 18 jaar wanneer je begint met je
opleiding, dan geldt de kwalificatieplicht voor jou.
Bindend studieadvies (BSA)
Tijdens de opleiding krijg je een bindend studieadvies.
Dit advies geven wij pas nadat we regelmatig voortgangsgesprekken met je hebben gevoerd en daarover
schriftelijk verslag hebben gedaan. Als je een eenjarige
opleiding volgt doen we dat na 3-4 maanden; bij
een meerjarige opleiding uiterlijk na 9 maanden. Het
studie-advies is bindend en kan je niet weigeren.
Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) &
Burgerschapsvorming
Een mbo-opleiding leidt jou als student niet alleen op
tot een beginnend beroepsbeoefenaar maar vormt
en bereidt jou ook voor op een zelfstandige rol als
burger in de Nederlandse samenleving. Daarom volg
je altijd, ongeacht je niveau, ook algemeen vormende
vakken als Nederlands (taal), rekenen en loopbaan
& burgerschap. Binnen de opleidingen op niveau 3
en 4 worden daarnaast vaak vakken als economie,
exacte vakken (natuur- en scheikunde), Engels en
bijvoorbeeld nog een extra vreemde taal (Spaans of
Duits) aangeboden, die de beroepsmatige onderdelen
van het onderwijsprogramma en de doorstroom naar
vervolgopleidingen op een hoger niveau (bijvoorbeeld
hbo) ondersteunen.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
Je werkt betaald of onbetaald bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Je combineert één dag school
met minimaal 20 uur per week werken. In principe
moet je zelf voor een passende arbeidsplek zorgen.
Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.
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Algemene informatie
Opbouw van de opleiding
Een mbo-opleiding in de HKS (Herziene Kwalificatiestructuur) is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Het beroepsgerichte deel. Dit deel is minimaal 50%
van de opleiding. Alle elementen van het beroep,
ongeacht het niveau van de opleiding, komen hier aan
bod. Het gaat om kennis, houding en vaardigheden.
Daarnaast bevat het ook de verplichte AVO-vakken
(Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en
een vreemde taal).
2. Het profieldeel. In dit deel wordt het
beroepsgerichte deel nader uitgewerkt en werken
we toe naar het eind-niveau van de opleiding
(medewerker, vakbekwaam medewerker en vakexpert/
manager/bedrijfsleider).

(vervolg)

Lesgeld en cursusgeld
Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en cursusgeld aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding
18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd
geweest) dan ben je als student lesgeldplichtig. Het
cursusgeld dat je aan de school betaalt, verschilt per
opleiding.
Tegemoetkoming studiekosten en
studiefinanciering
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Vraag daarvoor meer informatie bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je
informeren door de leerlingenadministratie van je
school.

3. Het keuzedeel. In elke opleiding, afhankelijk van het
niveau, volg je een of meer keuzedelen. Een keuzedeel
is verbredend, verdiepend en kan helpen om door te
stromen naar een hoger niveau. Je kunt twee keer per
jaar een of meerdere keuzedelen kiezen uit een aanbod
dat de school jaarlijks samenstelt.
Het aanbod van keuzedelen wordt bij aanvang van de
opleiding vastgesteld. Afhankelijk van de opleiding
kies je een of meerdere keuzedelen uit het aanbod.
Een keuzedeel kun je volgen in de lessen op school,
in de beroepspraktijkvorming (BPV) of in zelfstudie.
Je wordt goed geïnformeerd over de inhoud van
het keuzedeel en de manier waarop dit keuzedeel
moet worden afgesloten. Bij het vaststellen van
welke keuzedelen je kunt volgen, hanteert de school
een aantal spelregels. We noemen dit het ‘HUBOprincipe’. Bekeken wordt in hoeverre de keuzedelen
Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en te Organiseren
zijn. Uiteindelijk worden in de opleidingsovereenkomst
(OOK) de keuzedelen opgenomen.
Examinering in het mbo
Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken
met meerdere examens: beroepsgerichte examens en
AVO-examens voor Nederlands, rekenen, moderne
vreemde talen en loopbaan & burgerschap.
We volgen je vorderingen tijdens de opleiding
nauwgezet. Als je resultaten goed zijn mag je
deelnemen aan het examen, dat bestaat uit praktische
opdrachten en schriftelijke examens. Voor de AVOexamens moet je aan bepaalde niveaus voldoen om
je diploma te kunnen behalen. Dit is afhankelijk van
het niveau van de opleiding.
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