
bol en bbl

Twee leerwegen in het mbo-

onderwijs



Wanneer je kiest voor een mbo-studie, dan kun je kiezen uit twee 

opleidingstrajecten: bol (beroepsopleidende leerweg) en bbl

(beroepsbegeleidende leerweg). 

In dit document geven we je uitleg over:

• praktijkervaring

• kosten en studiefinanciering

• duur van de opleiding en diploma



Praktijkervaring

Bij een bol-opleiding ga je naar school en doe je praktijkervaring op door 

stages en leerwerkplaatsen. Deze beroepspraktijkvorming (bpv) gebeurt 

altijd bij erkende leerbedrijven. Meestal onbetaald, heel soms krijg je een 

kleine vergoeding. 

Voor een bbl-opleiding heb je een arbeidscontract nodig en ben je 

minimaal 60% aan het werk bij een erkend leerbedrijf. Voor dat werk 

ontvang je salaris en vakantiegeld. 



Kosten en studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je betalen voor je opleiding. Het lesgeld 

voor een bol-opleiding is ongeveer € 1.200,- per jaar. Voor bbl is dat 

ongeveer € 250,- voor niveau 1 en 2. En ongeveer € 600,- voor niveau 3 

en 4.

Volg je een bol-opleiding, dan heb je recht op een OV-kaart. En vanaf je 

18e heb je recht op studiefinanciering. Wil je weten hoeveel je kunt 

krijgen? DUO.nl heeft een handige rekenhulp voor je. 

Studiefinanciering en OV-kaart gelden helaas niet voor studenten van een 

bbl-opleiding, omdat je vaak voldoende geld verdient om je studie zelf te 

betalen.

https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel


Duur van de opleiding en diploma

Een bol-opleiding duurt even lang als een bbl-opleiding. Beide varianten 

kunnen één tot vier jaar duren. 

Ook het examenprogramma voor bol en bbl is gelijk. Een diploma van 

een bol-opleiding heeft dus dezelfde waarde als een diploma van een bbl-

opleiding. 



Tot slot

Met je keuze voor een leerweg leg je je niet vast. Je kunt dus switchen 

tussen bol- en bbl-opleidingen. Maar niet elke mbo-opleiding kent een bbl

variant én een bol variant. 

We hopen dat we je met deze tips kunnen helpen om een goede keuze te 

maken. Succes!

Wil je weten welke bol- en bbl-opleidingen Albeda aanbiedt? Bekijk ons 

opleidingenoverzicht.  

https://www.albeda.nl/opleidingsoverzicht

