VAKBLAD

VOOR WIE EEN
VAKOPLEIDING
WIL VOLGEN

IEDER
Z’N VAK
Hoe doet ie het toch, die
banketbakker, zulke keurige
slagroomletters spuiten op
die taart? Tja, ieder z’n vak,
nietwaar? En vakmanschap
begint met de juiste
opleiding.
Over FHKN
Dit Vakblad wordt je aangeboden
door FHKN, een organisatie die
zich sterk maakt voor vakmanschap onder mensen die werken of
willen werken in de ambachtseconomie, detailhandel, groothandel
en commerciële dienstverlening.

www.fhkn.nl

Wie een vak wil leren, moet een vakopleiding volgen. De
meest vakgerichte beroepsopleiding is het mbo, oftewel
het middelbaar beroepsonderwijs.
Op het mbo kan je kiezen uit twee soorten opleidingen:
een bbl- of een bol-opleiding. Het is aan jou om de
juiste keuze te maken. De uitkomst zal waarschijnlijk
afhankelijk zijn van jouw voorkeur: leer je liever wat
meer theorie, of gaat je voorkeur juist uit naar leren in de
praktijk?
Op de andere zijde van dit Vakblad leggen we je de
verschillen tussen bol en bbl haarfijn uit. Maar welke
opleiding je ook kiest, aan het einde van de rit mag jij je
in ieder geval vakman noemen – of vakvrouw, dat mag
natuurlijk ook.
Het gaat er om dat jij wordt opgeleid tot iemand die zijn
(of haar) vak verstaat!
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DE VERSCHILLEN TUSSEN BOL EN BBL
Op het mbo kan je kiezen voor een bbl- of een
bol-opleiding. Waar staan deze afkortingen voor
en wat is het verschil? We leggen het je hier uit.

STUDIEFINANCIERING
Studenten die een bbl-opleiding volgen, ook in
deeltijd, krijgen geen studiefinanciering en geen

BBL

ov-jaarkaart. Zij hebben immers al een (betaalde)
baan, namelijk bij een erkend leerbedrijf. Sinds

is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg
en is de meest praktijkgerichte opleiding van de

2015 zijn de regelingen voor studiefinanciering en
ov-jaarkaart ingrijpend gewijzigd. De studiebeurs

twee. Je werkt en leert tegelijkertijd. Bij bbl krijg
je als student een dienstverband van minimaal 24

als gift is verdwenen, en is ingeruild voor een
lening met een lage rente. De ov-jaarkaart blijft

uur per week bij een bedrijf. Hiervoor krijg je een
salaris. Daarnaast ga je nog één dag per week naar

wel bestaan (en komt er uiterlijk 2017 mogelijk
óók voor mbo-studenten jonger dan 18 jaar),

school.

evenals de aanvullende beurs als gift voor
jongeren met ouders met een inkomen onder

“VAKMANSCHAP
BEGINT MET DE JUISTE
OPLEIDING.”

BOL
staat voor beroepsopleidende leerweg en is meer
theoretisch. Als bol-leerling ga je meestal vier of vijf
dagen per week naar school, en is er geen verdere
ruimte voor leren in de praktijk. Behalve
tijdens de uitgebreide stage natuurlijk, die
eveneens onderdeel uitmaakt van de opleiding.

Opleiding op maat
Ben je al wat ouder en heb je al een baan
maar nog niet het bijbehorende diploma?
Dan is een opleiding op maat misschien
iets voor jou. We hebben in Nederland
een groot aantal opleidingsaanbieders die
maatwerk bieden. Ze houden bijvoorbeeld
rekening met je werktijden, maar ook met
de ervaring die je al hebt. Zo wordt het mogelijk om in korte tijd alsnog je diploma te
halen. Informeer voor de mogelijkheden bij
je werkgever of bij de brancheorganisatie
waar jouw bedrijf onder valt. Zij kunnen je
vast verder helpen.
Zie ook de websites www.kansopwerk.nl en
www.stagemarkt.nl.

46.000 euro. De hoogte van de aanvullende beurs
is afhankelijk van de hoogte van het ouderlijk
inkomen.
Belangrijke sites omtrent de
studiefinanciering:
• www.duo.nl voor informatie over
studiefinanciering.
• www.opleidingenberoep.nl voor het
zoeken naar opleidingscentra in jouw
omgeving.
Of bezoek de websites van de
branche specifieke kenniscentra en
brancheorganisaties:
• www.gebra.nl Vereniging Gemengde
Branche
• www.scholingdetailhandel.nl Stichting
Opleidingsfonds Detailhandel
• www.slijtersunie.nl Koninklijke
Slijtersunie
• www.cvah.nl Centrale Vereniging voor
Ambulante Handel
• www.kchandel.nl Kenniscentrum Handel
• www.svo.nl Vakopleiding Food

