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Dit is mbo

Dit document geeft basisinformatie over:

• 4 verschillende niveaus

• toelatingseisen

• 3 verschillende leerwegen

• aanmelden voor een opleiding

• opleidingsduur & doorstromen

• Studie info punt (StIP)



4 verschillende niveaus

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs en leidt studenten op om een 

bepaald beroep uit te oefenen. De beroepen variëren van apothekersassistent tot 

commercieel technicus en van salonmanager tot bedrijfsadministrateur. 

Binnen het mbo bestaan 4 verschillende niveaus: 

• entreeopleiding - assistent beroepsbeoefenaar (dit was vroeger niveau 1)

• niveau 2 (mbo 2) - basisberoepsbeoefenaar/medewerker

• niveau 3 (mbo 3) - zelfstandig beroepsbeoefenaar/zelfstandig 

medewerker 

• niveau 4 (mbo 4) - gespecialiseerd 

beroepsbeoefenaar/middenkaderfunctionaris 



Toelatingseisen

Op welk niveau de student start, hangt af van zijn/haar vooropleiding. Dit zijn de 

toelatingseisen: 

• entreeopleiding - de student moet op 1 augustus van het eerste leerjaar 16 

jaar of ouder zijn.

• niveau 2 - minimaal een entreeopleiding diploma, of een vmbo-diploma 

basisberoepsgerichte leerweg (BB).

• niveau 3 en niveau 4* - minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte 

leerweg (KL), gemengde leerweg (GL), of theoretische leerweg (TL). Of 

een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4. 

* Er zijn niveau 4-opleidingen die alleen studenten toelaten met een mavo-diploma, of 

een vmbo-diploma theoretische leerweg (TL). 



3 verschillende leerwegen

Binnen het Albeda College bestaan drie leerwegen:

• bbl = beroeps begeleidende leerweg. Voor een bbl-opleiding heeft de 

student een arbeidscontract nodig en ben je minimaal 60 procent aan het 

werk. De student leert het vak direct in de praktijk. 

• bol = beroeps opleidende leerweg. Bij een bol-opleiding gaat de student 

naar school en doet praktijkervaring op door stages en leerwerkplaatsen.  

• deeltijd bol. Bij deze opleiding krijgt de student gemiddeld 2 dagen in de 

week les op school. En er wordt regelmatig stage gelopen. 

Bij alle drie de leerwegen vindt dus een deel van de opleiding plaats in de praktijk. 

Deze beroepspraktijkvorming (bpv) gebeurt in een erkend praktijkbedrijf. 



Aanmelden voor een opleiding

Voor de meeste scholen geldt, dat jongeren zich kunnen aanmelden via de 

website. Op de website van Albeda gaat dat zo: 

• bekijk de opleidingengids en kies de opleiding die je wilt volgen. 

• klik bovenaan de opleidingspagina op de aanmeldknop.

• vul het digitale aanmeldformulier in en klik op ‘voltooien’. 

De aanmelder ontvangt direct een e-mail, waarin staat dat het aanmeldformulier is 

ontvangen. 

Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor een intake door de administratie van 

de gewenste opleiding. Als er nog vragen zijn, dan neemt Albeda contact op met de 

aanmelder.

Let op! Aanmelden moet uiterlijk op 1 april zijn gebeurd. Alleen dan heeft de 

aanmelder recht op toelating voor de opleiding van zijn/haar keuze. 



Opleidingsduur en doorstromen

De opleidingsduur verschilt per opleiding en kan variëren van één tot vier jaar.

Mbo-opleidingen zijn een goede basis om verder te gaan met leren en studeren.

• Met een entreeopleiding diploma kan een student doorstromen naar mbo 

niveau 2.

• Met een mbo niveau 2 diploma kan een student naar een niveau 3 

opleiding.

• Met een mbo niveau 3 diploma kan een student doorleren op niveau 4. 

Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 is ook goed. 

• Met een mbo niveau 4 diploma kan een student doorstromen naar het 

hbo. 



Studie info punt (StIP)

Albeda helpt jongeren en hun ouders graag verder. 

Vragen? Bel ons Studie info punt 010 290 10 20. Of stuur een e-mail naar 

albeda@albeda.nl. 

Langskomen kan ook. Ons adres is Rosestraat 1101, Rotterdam. Openingstijden: 

elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag alleen van 11.00 tot 15.00 uur. 

Ga voor meer online informatie naar albeda.nl. En volg ons op Facebook en Twitter. 

https://www.albeda.nl/
https://business.facebook.com/Albeda/
https://twitter.com/AlbedaMBO

