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Activiteitgerichte dagbesteding
Wanneer je het voor jou te moeilijk is om te werken in een baan waarin je loon krijgt, is activiteitgerichte 
dagbesteding misschien voor jou de best passende plek.

Je geniet ervan samen iets te ondernemen, je maakt mooie dingen, knutselt, knipt, zaagt of schildert en neemt 
samen met anderen en je begeleider deel aan verschillende activiteiten.
Tussen deze activiteiten door is er ook tijd en ruimte om bijvoorbeeld muziek te maken en te luisteren, naar 
buiten te gaan als de zon schijnt, een kinderboerderij te bezoeken of samen iets te bakken. Vanuit deze 
ervaringen onderhoud je bestaande en ontwikkel je nieuwe vaardigheden.  

Bij alle activiteiten is steeds begeleiding in je buurt, die voor jou de activiteiten organiseert en de planning 
maakt. Ze helpen je bij je dagelijkse zorg zoals eten en drinken of persoonlijke verzorging. Deze vorm van 
dagbesteding vind je bij meerdere organisaties en instellingen.

Criteria:
Met de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen, die je samen met school kunt invullen, moeten we aantonen 
dat je géén arbeidsvermogen hebt (dus niet kunt werken in een baan). Bijvoorbeeld omdat je ziek bent of 
beperkingen hebt door een ziekte of aandoening. Het UWV beoordeelt dit. Wanneer duidelijk is geworden dat je 
niet kunt werken, kent het UWV een Wajong toe. De Wajong is (vanaf 18 jaar) dan jouw inkomen.

Het organiseren en financieren van je plek binnen de dagbesteding verloopt via de gemeente en de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO), of via de overheid en de wet langdurige zorg (WLZ).
• Mogelijk na je leerplicht
• Na goedkeuring van aanvraag Wajong door UWV of toekennen van een uitkering door je woongemeente.
• Na toekenning van bekostiging door gemeente (WMO) of overheid (WLZ)
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Arbeidmatige dagbesteding
Wanneer je het voor jou te moeilijk is om te werken in een baan waarin je loon krijgt, is arbeidsmatige 
dagbesteding misschien voor jou de best passende plek.

Je vindt het leuk om aan een opdracht te werken en afwisseling in taken en activiteiten te hebben. Je vindt het 
fijn dat er steeds begeleiding bij je in de buurt is die je helpt bij het organiseren van je taken en de planning 
maakt. Die samen met jou de dingen klaarzet en ook weer opruimt en de tijd in de gaten houdt.

Je taken zijn niet allemaal vrijblijvend en kennen ook productie eisen, bijvoorbeeld in kwaliteit en aantal. Je kunt 
afspreken hoe lang en hoe vaak je werkt aan deze taken. Tussen de taken door is er ook tijd en ruimte voor 
ontspanning. Wanneer je dit herkent dan is arbeidsmatige dagbesteding misschien wel voor jou.
Deze vorm van dagbesteding vind je bij heel veel instellingen, particuliere ondernemingen en bedrijven en is er 
dus ook op allerlei vakgebieden. Je kunt denken aan:

Creatief werk zoals kaarsen maken, schilderen, tekenen en keramiek. Assisteren in de bediening, de keuken of 
de bakkerij. Assisteren in een winkel, bij het schoonmaken of bij het werk in het groen. Helpen bij het verzorgen 
van dieren op een (zorg)boerderij of inpakker in een magazijn. Het aanbod is vaak afhankelijk van waar jij woont 
en waar je gaat uitstromen.

Criteria
Met de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen, die je samen met school kunt invullen, moeten we 
aantonen dat je géén arbeidsvermogen hebt (dus niet kunt werken in een baan). Bijvoorbeeld omdat je 
ziek bent of op basis van ervaren beperkingen. Het UWV beoordeelt dit. Wanneer duidelijk is geworden dat 
je niet kunt werken, kent het UWV een Wajong toe. De Wajong is (vanaf 18 jaar) dan jouw inkomen.

Het organiseren en financieren van je plek binnen de dagbesteding verloopt via de gemeente en de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO), of via de overheid en de wet langdurige zorg (WLZ)
• Mogelijk na je leerplicht
• Na goedkeuring van aanvraag Wajong door UWV of toekennen van een uitkering door je woongemeente
• Na toekenning van bekostiging door gemeente (WMO) of overheid (WLZ)
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Wettelijke criteria UWV voor het bepalen 
van arbeidsvermogen:
Zet een kruisje bij elke zin die bij jou past.

• Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Een taak is het kleinste onderdeel van een functie. 
Bijvoorbeeld ‘vaatwasser uitruimen’ als onderdeel van de functie cateringmedewerker.

• Je hebt basale werknemersvaardigheden, zoals je aan afspraken kunnen houden en opdrachten kunnen 
begrijpen en opvolgen.

• Je kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken, met hooguit één korte onderbreking voor meer instructie.
• Je bent ten minste 4 uur per dag belastbaar, d.w.z. dat je minimaal 4 uur per werkdag kunt werken (hoeft 

niet aaneengesloten te zijn!). Of ten minste 2 uren, waarin je dan wel het wettelijk minimum-uurloon moet 
kunnen realiseren.

Je hebt geen arbeidsvermogen als je één van deze vier vragen niet met ‘ja’ kunt beantwoorden. Bij een 
aanvraag voor deze beoordeling, verzorgt school samen met jou de benodigde documenten zoals medische 
diagnose, psychologisch onderzoek, stageverslag en OPP.

Bij het UWV beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige samen de aanvraag . In veel gevallen roepen zij je 
daarna op voor een gesprek.
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Regulier werk met of zonder ondersteuning
Je kunt werken en kunt ook een groot deel van de dag en week actief zijn in een gewone baan. We zeggen 
dan dat je arbeidsvermogen hebt. Je hebt al een aantal basisvaardigheden als werknemer en je ontwikkelt je 
nog steeds.

Begeleiding bij je werk
Wanneer je op je werk lichte aanpassingen nodig hebt, kun je het werk niet een hele dag volhouden, heb je 
een jobcoach nodig of ligt jouw werktempo wat lager? Dan kom je in aanmerking voor ondersteuning. Met de 
Regeling Garantiebanen kun je in het doelgroepregister van de gemeente komen. De gemeente bekijkt dan 
samen met de werkgever, (eventueel de school) en jou welke ondersteuning jij nodig hebt.

Heb je eenmaal een baan gevonden, dan betaalt de werkgever jou minimaal het wettelijk minimumloon voor 
de uren dat je in dienst bent. Vanuit je eigen gemeente kan de werkgever ondersteuning krijgen..

Denk je dat je in aanmerking komt voor begeleiding en ondersteuning op je werk, dan kan je samen met school 
een aanvraag doen. Het UWV beoordeelt deze aanvraag bij alle VSO-leerlingen positief. Na bericht van het 
UWV kijken we samen met de gemeente of met een werkgever hoe we je werk het beste kunnen invullen en 
welke ondersteuning je daarbij nodig hebt.

• Mogelijk na je leerplicht
• Met of zonder ondersteuning vanuit baanafspraak
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Beschut werk
Je kunt werken. We zeggen dan dat je arbeidsvermogen hebt. Ook heb je al een aantal basisvaardigheden 
als werknemer. Het onderhouden van die vaardigheden en het verder ontwikkelen van deze vaardigheden 
kosten jou wel veel moeite. Daar zijn aanpassingen op het werk voor nodig en extra begeleiding.

Begeleiding bij je werk
Als je bij je werk extra begeleiding nodig hebt of er zijn meerdere aanpassingen nodig om je werk goed te 
kunnen doen, dan kan beschut werk de oplossing voor jou zijn. 

Gemeenten hebben de mogelijkheid je een betaalde baan te bieden in een aangepaste, beschutte omgeving. 
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten 
maken). Beschut werk kan in de buitenlucht zijn, bijvoorbeeld in het groen, maar ook op de administratie van 
een bedrijf.

Iemand die beschut werk doet, is in de meeste gevallen in dienst van de gemeente of een sociaal 
ontwikkelbedrijf. Soms krijg je een baan aangeboden door de werkgever zelf. Per gemeente zijn de regels 
echter verschillend. Dus ga bij jouw eigen gemeente informeren hoe het precies zit. 

Voor je werk krijg je natuurlijk salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon voor de uren die je inzetbaar 
bent. De werkgever komt in aanmerking voor loonkostensubsidie, aanpassingen op de werkvloer en de inzet 
van extra begeleiding. 

Denk je dat je in aanmerking komt voor extra begeleiding/ondersteuning en of aanpassingen op je werkplek, 
dan kan je samen met school een aanvraag doen. Het UWV beoordeelt deze aanvraag. Bij goedkeuring kijken 
we samen met de gemeente of een werkgever naar de invulling van je werk.

• Mogelijk na je leerplicht
• Na goedkeuring van aanvraag beschut werk door UWV

Criteria arbeidsvermogen

Regulier werk met of zonder ondersteuning

Beschut werk

Arbeidsmatige dagbesteding

USP Arbeid

Overige

https://detwijn.nl/


Arbeidsmatige dagbesteding
Wanneer je géén arbeidsvermogen hebt en is gebleken dat loonvormend werk voor jou niet tot de 
mogelijkheden behoort dan is arbeidsmatige dagbesteding wellicht voor jou de best passende plek.

Je vindt het leuk om een taak te doen, een opdracht uit te voeren en afwisseling in activiteiten te hebben. Je 
vindt het fijn dat er steeds begeleiding bij je in de buurt is die je helpt bij het organiseren van je taken en de 
planning maakt. Die samen met jou de dingen klaarzet en ook weer opruimt en de tijd in de gaten houdt.
Je taken kennen geen werkdruk en kwaliteitseisen en je kunt zelf aangeven hoelang en hoe vaak je werkt aan 
deze taken. Wanneer je dit herkent dan is arbeidsmatige dagbesteding misschien wel voor jou.
Deze vorm van dagbesteding vind je bij heel veel instellingen, particuliere ondernemingen en bedrijven en is er 
dus ook op allerlei vakgebieden.

Je kunt denken aan creatief werk, kaarsen maken, schilderen, tekenen en keramiek. Horeca, bediening, keuken 
medewerker of werk in de bakkerij. Winkel assistent, schoonmaak, groen medewerker, zorgboerderij, inpakker 
en ga zo maar door. Het aanbod is vaak afhankelijk van waar jij woont en waar je gaat uitstromen.

Criteria
Met de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen, die je samen met school kunt invullen moeten we 
onderbouwd aantonen dat je géén arbeidsvermogen hebt. Dit kan op medische gronden of op basis van 
ervaren beperkingen. Het UWV zal dit beoordelen. Wanneer duidelijk is geworden dat je geen arbeidsvermogen 
hebt, zal een Wajong toegekend worden door het UWV. De Wajong is (vanaf 18jaar) dan jouw inkomen.
Het organiseren en financieren van je plek binnen de dagbesteding kan middels de gemeente en de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de overheid en de wet langdurige zorg (WLZ)

Het organiseren en financieren van je plek binnen de dagbesteding kan middels de gemeente en de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de overheid en de wet langdurige zorg (WLZ)
• Mogelijk na je leerplicht
• Na goedkeuring van aanvraag Wajong door UWV of toekennen van een uitkering door je woongemeente.
• Na toekenning van bekostiging door gemeente (WMO) of overheid (WLZ)
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Wettelijke criteria UWV voor het bepalen 
van arbeidsvermogen
• Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Een taak is het kleinste onderdeel van een functie. 

Bijvoorbeeld ‘vaatwasser uitruimen’ als onderdeel van een functie van cateringmedewerker
• Je hebt basale werknemersvaardigheden, zoals je aan afspraken kunnen houden en opdrachten kunnen 

begrijpen en opvolgen
• Je kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken, met hooguit één korte onderbreking voor nadere 

instructie.
• Je bent ten minste 4 uur per dag belastbaar, d.w.z. dat je minimaal 4 uur per werkdag kunt werken (hoeft 

niet aaneengesloten te zijn!). Of tenminste 2 uren, waarin je dan wel het wettelijk minimum-uurloon moet 
kunnen realiseren.

Wanneer je één van deze vier vragen niet positief kunt beantwoorden, is er geen sprake van arbeidsvermogen. 
Bij een aanvraag voor deze beoordeling, verzorgd school samen met u de benodigde bewijzen hiervoor zoals; 
medische diagnose, psychologisch onderzoek, stageverslaglegging, OPP enz.

Bij het UWV zullen een arts en een arbeidsdeskundige de aanvraag samen beoordelen. In veel gevallen volgt 
een oproep voor een gesprek.
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MBO 1  Entree, assistent
Entreeopleidingen zijn mbo-opleidingen op niveau 1. Dit is een opleiding tot assistent. Je leert hoe het is om te 
werken in een bedrijf of instelling. Je leert afspraken maken en omgaan met collega’s en klanten. Ook krijg je 
meestal algemene vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap. Entreeopleidingen hebben veel structuur. 
Studenten krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Docenten helpen studenten bepalen wat ze 
leuk vinden en waarvoor ze aanleg hebben. Tijdens een mbo-opleiding op niveau 1 kies je namelijk al voor een 
beroepsprofiel. Vanaf de start loop je direct drie dagen per week stage bij een regulier bedrijf.

Toelating tot mbo-1
MBO 1 is toegankelijk voor mensen zonder diploma (drempelloos). Wel moet je minimaal 16 jaar zijn. Stond 
je eerder ingeschreven bij een andere entreeopleiding? En was dat langer dan twee jaar? Dan mag je geen 
entreeopleiding doen. Heb je wel een diploma? Dan moet je een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 doen. 
Doorstroom gaat altijd gepaard met een intake en gesprek. Op basis van IQ of onevenredige belasting van een 
onderwijsteam kan MBO 1 wel een negatief advies geven.

Hoe lang duurt een entreeopleiding?
Een mbo-opleiding op niveau 1 duurt meestal een jaar. Het kan ook sneller. Sommige studenten halen hun 
diploma mbo-1 al na bijvoorbeeld zes of negen maanden. De duur van een entreeopleiding hangt niet af van de 
mbo-studie zelf, maar van het tempo van de student en zijn reeds ontwikkelde vaardigheden en competenties. 

• Minimaal 16 jaar
• Geen diploma nodig
• Intakegesprek
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Wat is het HBO?
Hbo staat voor hoger beroepsonderwijs. Een hbo-studie doe je aan een hogeschool. Er zijn algemene, brede 
hogescholen, maar ook hbo-scholen die zich richten op een bepaald vakgebied, zoals creatieve, technische 
of agrarische beroepen. De meeste hogescholen hebben meerdere locaties, soms wel vijftien.

Welk hbo-niveau na de havo?
De meeste studies op hogescholen zijn bachelors. Die duren vier jaar en sluiten goed aan op de havo. Maar heb 
jij met moeite je diploma van de havo gehaald en lijkt een hbo-bachelor je te moeilijk of te theoretisch? Of heb 
je geen zin om na de havo nog vier jaar te studeren? Dan is een associate degree-opleiding misschien iets voor 
jou. Dit is een hbo-studie die meestal twee jaar duurt. Het niveau ligt iets lager dan dat van een bachelor en iets 
hoger dan dat van een mbo4-opleiding.

Welke hbo-opleiding past bij jou?
Na de havo kan je allerlei kanten op. Misschien droom jij van een carrière in het bedrijfsleven of wil je niets liever 
dan werken in de zorg. Of is werken met kinderen meer iets voor jou? Er zijn ontzettend veel hbo-opleidingen 
verspreid over de vele hogescholen in Nederland. Het kan dan soms lastig zijn om een goed beeld te krijgen 
van welke opleidingen je kan doen met jouw profiel en welke passen bij je interesses en toekomstplannen. Je 
mentor kan je helpen bij het maken van de keuze. Ook zijn er veel online beroepstesten.

Een hbo-opleiding kiezen na de havo
Welk vak je ook wilt uitoefenen na je studie aan een hogeschool: er is altijd wel een opleiding voor. Dat is 
meteen ook een nadeel, want hoe maak je de juiste keuze uit dat enorme aanbod aan opleidingen? En dan 
moet je niet alleen een studie kiezen, maar ook nog een hogeschool. Want dezelfde studie kan op de ene 
hogeschool een andere insteek of nadruk hebben dan op de andere. Hbo-opleidingen die hetzelfde lijken, 
hebben soms andere vakken of specialisaties. Je goed oriënteren op een studie na de havo is dus belangrijk. Dit 
doe je door zoveel mogelijk informatie te verzamelen: bezoek open dagen, kijk uitgebreid rond op de websites 
van verschillende hogescholen en probeer in contact te komen met studenten die een bepaalde hbo-opleiding 
al doen.
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Wat is het HBO?
Toelatingseisen voor het hbo
In principe geeft je havodiploma toegang tot elke studie aan het hbo. Dit geldt voor zowel associate degrees 
als bachelors. Maar sommige hbo-opleidingen stellen specifieke toelatingseisen. Je moet dan een specifiek 
profiel hebben of je moet eindexamen hebben gedaan in bepaalde vakken, zoals wiskunde of natuurkunde. 
De toelatingsvoorwaarden voor een studie vind je op de website van de hogeschool. Voldoe je niet aan de 
toelatingseisen? Haal dan van tevoren deelcertificaten voor de vakken die je mist.

Regulier of particulier hbo na de havo
Als je op zoek gaat naar een hbo-opleiding, merk je dat zowel reguliere als particuliere onderwijsinstellingen 
hbo-studies aanbieden. Reguliere hbo-instellingen krijgen geld van de overheid zodat het collegegeld laag kan 
zijn, rond 2000 euro. Particuliere scholen (privéscholen) krijgen geen subsidie waardoor ze meer collegegeld 
moeten vragen. Hierdoor is studeren aan een particuliere school (een stuk) duurder. Maar daar staat tegenover 
dat de scholen kleinschaliger zijn, er meer aandacht is voor individuele studenten en de kans op slagen voor 
tentamens daardoor hoger is. Ook sluiten de hbo-opleidingen op een private onderwijsinstelling in het 
algemeen iets beter aan op de arbeidsmarkt omdat ze flexibeler zijn. Voor zowel reguliere als particuliere hbo-
studies is het mogelijk om studiefinanciering te krijgen.

Na de havo inschrijven op het hbo
Heb je je keuze gemaakt? Schrijf je dan voor 1 mei in voor je associate degree- of bacheloropleiding. Dat 
doe je niet bij de hogeschool, maar via Studielink. Wil jij een hbo-opleiding doen die een beperkt aantal 
eerstejaarsstudenten toelaat (een ‘fixusopleiding’)? Dan moet je je zelfs al voor 15 januari inschrijven. Na 1 
mei kan je je eventueel wel uitschrijven en weer inschrijven voor een andere hbo-opleiding. Doe dit wel voor 
1 augustus. Ga je studeren aan een particuliere hogeschool? Dan hoef je je niet voor 1 mei in te schrijven maar 
heb je tot 1 september de tijd om dat te doen.
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Studeren met functiebeperking (SMF)
Veel van onze leerlingen die de overstap naar het hbo maken komen in aanmerking voor de regeling 
‘studeren met een functie beperking’ (SMF). Dit ken je al van het basis- en voortgezet onderwijs. Op het hbo 
is echter geen aparte onderwijsvorm waar studenten specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Deze 
scholen houden al bij de start van de opleiding rekening met de mogelijke beperkingen van een student. Zij 
richten hun onderwijs en examinering daarop in. 

In het ondersteuningsaanbod van de school kun je lezen welke ondersteuning ze bieden. Meestal vind je deze 
informatie op de website van de school. De school legt de afspraken over de ondersteuning vast in een bijlage 
bij de onderwijsovereenkomst. Natuurlijk vinden we het op de Twijn belangrijk dat jij bij de oriëntatie op en 
keuze voor een hbo-vervolgopleiding samen met je ouders/verzorgers precies weet op welke ondersteuning je 
op de vervolgschool kunt rekenen.  

Heb je dyslexie, AD(H)D of autisme (ASS)? Is er sprake van psychische omstandigheden, een chronische ziekte 
en/of een lichamelijke beperking? Het is aan jou om te besluiten of je dit bij je aanmelding wel of niet wilt 
melden. Sommige studenten aarzelen daarover, omdat ze bang zijn voor vooroordelen of een label. Maar in de 
praktijk blijkt dat het veel meer voordelen dan nadelen heeft om je functiebeperking te melden: ze begrijpen je 
beter, hebben meer waardering voor je kwaliteiten en je krijgt de begeleiding die je nodig hebt. 

Als je het wel meldt, krijg je mogelijk een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek is meestal met 
een studentendecaan en iemand van de opleiding waar je gaat studeren. Als je dat fijn vindt, zijn je ouders, 
begeleiders en/of ambulant begeleiders van de Twijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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MBO
Op het MBO bestaan 4 niveaus:   
• niveau 1 assistent (1 jaar)  
• niveau 2 basisberoepsopleiding (2 jaar) 
• niveau 3 vakopleiding (3 jaar) 
• niveau 4 middenkader of specialistenopleiding (3 of 4 jaar) 
 
• Zonder diploma vmbo heb je toch recht op toelating op niveau 1 (Entree onderwijs)
• Een diploma vmbo basis geeft rechtstreeks toegang tot MBO niveau 2 
• Een diploma vmbo kader geeft rechtstreeks toegang tot MBO niveau 3 
• Een diploma vmbo GL/TL geeft rechtsreeks toegang tot MBO niveau 4 
• Een overgangsbewijs van Havo 3 naar 4 geeft rechtstreeks toegang tot MBO niveau 4 

Leerwegen op het MBO, BOL of BBL  
Het MBO kent twee varianten. BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. De student brengt het grootste 
deel van de opleiding op school door. Hij/zij komt in aanmerking voor een studiefinanciering en een ov-
jaarkaart waarmee gratis gereisd kan worden. 

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. De student combineert werken met leren. Vaak werk je 
vier dagen en ga je één dag naar school. De student ontvangt geen studiefinanciering maar sluit een 
leerwerkcontract met een werkgever van een erkend leerbedrijf. Van het salaris wordt de opleiding bekostigd.  
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MBO 1  Entree, assistent
Entreeopleidingen zijn mbo-opleidingen op niveau 1. Dit is een opleiding tot assistent. Je leert hoe het is om te 
werken in een bedrijf of instelling. Je leert afspraken maken en omgaan met collega’s en klanten. Ook krijg je 
meestal algemene vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap. Entreeopleidingen hebben veel structuur. 
Studenten krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Docenten helpen studenten bepalen wat ze 
leuk vinden en waarvoor ze aanleg hebben. Tijdens een mbo-opleiding op niveau 1 kies je namelijk al voor een 
beroepsprofiel. Vanaf de start loop je direct drie dagen per week stage bij een regulier bedrijf.

Toelating tot mbo-1
MBO 1 is toegankelijk voor mensen zonder diploma (drempelloos). Wel moet je minimaal 16 jaar zijn. Stond 
je eerder ingeschreven bij een andere entreeopleiding? En was dat langer dan twee jaar? Dan mag je geen 
entreeopleiding doen. Heb je wel een diploma? Dan moet je een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 doen. 
Doorstroom gaat altijd gepaard met een intake en gesprek. Op basis van IQ of onevenredige belasting van een 
onderwijsteam kan MBO 1 wel een negatief advies geven.

Hoe lang duurt een entreeopleiding?
Een mbo-opleiding op niveau 1 duurt meestal een jaar. Het kan ook sneller. Sommige studenten halen hun 
diploma mbo-1 al na bijvoorbeeld zes of negen maanden. De duur van een entreeopleiding hangt niet af van de 
mbo-studie zelf, maar van het tempo van de student en zijn reeds ontwikkelde vaardigheden en competenties. 

• Minimaal 16 jaar
• Geen diploma nodig
• Intakegesprek
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MBO 2 Basisberoepsopleiding
Opleidingen op niveau 2 heten basisberoepsopleidingen. Een basisberoepsopleiding leidt op tot een beroep. 
Voorbeeld: receptionist, tegelzetter of winkelmedewerker. De opleiding is heel praktijk gericht. Mbo-2 leidt op 
tot banen waarin je uitvoerend werk doet. 

Toelatingseisen voor mbo niveau 2
Wil je een basisberoepsopleiding gaan doen? Dan heb je minimaal een vmbo-diploma basisberoepsgerichte 
leerweg nodig. Ook een diploma van een entreeopleiding is goed. 

Heb je geen diploma?  Dan is het in een aantal gevallen mogelijk om een toelatingsonderzoek 
(capaciteitenonderzoek) te doen met een intake gesprek.  De ontvangende opleiding bepaalt of instroom 
haalbaar is. 

Zo lang duurt een basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding duurt 12 tot 24 maanden. Hoelang het precies duurt tot je het diploma krijgt, hangt 
onder andere af van je vooropleiding, de eigen inzet en motivatie en je reeds ontwikkelde vaardigheden en 
competenties. 

• Minimaal 16 jaar
• Diploma VMBO basis
• Intakegesprek
• Zonder diploma in uitzonderlijke gevallen eventueel mogelijk met intake en capaciteiten onderzoek
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MBO 3 Vakopleiding
Mbo-opleidingen op niveau 3 zijn er op allerlei gebieden, van bouw tot zorg en van ICT tot dienstverlening. 
Deze vakopleidingen bereiden studenten voor om in een baan zelfstandig werkzaamheden uit te kunnen 
voeren. Er zijn mbo-opleidingen op niveau 2 voor hetzelfde soort beroep. Maar die leiden dan op tot assistent. 
Na een vakopleiding krijg je in je baan dus meteen meer verantwoordelijkheden en werk je zelfstandig(er).

Toelatingseisen opleiding op mbo-3
Heb je een vmbo-diploma gemengde, theoretische of kadergerichte leerweg? Of een havo diploma? Dan kan 
je meteen beginnen met een mbo-opleiding op dit derde niveau. Ook een diploma van een mbo-opleiding op 
niveau 2 (een basisberoepsopleiding) of een andere mbo-opleiding op niveau 3 geeft direct toegang tot een 
vakopleiding. Geen diploma? Misschien mag je dan een toelatingsonderzoek doen.

Aan het werk na je vakopleiding
Na een vakopleiding kan je bijvoorbeeld collega’s ondersteunen op het gebied van administratie, HR, logistiek, 
marketing of financiën. Daarvoor is de vakopleiding Business Supporter heel geschikt. Ben je handig en 
technisch? Dan kan je na je mbo-3 allround constructiewerker, metselaar of tegelzetter worden. Of misschien 
vind je plannen en organiseren leuk en werk je graag met computers. Dan is een baan als bijvoorbeeld office 
assistent een goede keuze voor jou.

Hoe lang duurt een vakopleiding?
Sommige vakopleidingen duren twee jaar, andere drie jaar. Bij een vakopleiding moet je dus langer studeren 
voor het diploma dan bij de meeste mbo-opleidingen op niveau 1 en 2.
Hoelang het precies duurt tot je het diploma krijgt, hangt onder andere af van je vooropleiding, de eigen inzet 
en motivatie en je reeds ontwikkelde vaardigheden en competenties. 

• Minimaal 16 jaar
• Diploma VMBO kader of hoger
• Intakegesprek
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MBO 4 Middenkaderopleiding
Een mbo-opleiding op niveau 4 wordt ook wel een middenkaderopleiding genoemd. Na een 
middenkaderopleiding ben je klaar voor een baan waarin je zonder begeleiding specialistisch, uitvoerend werk 
doet. Voorbeelden van beroepen die je kan doen na een opleiding op mbo-4 zijn mediavormgever, software 
developer en sociaal werker.

Wat is een middenkaderopleiding?
Een middenkaderopleiding is een opleiding op het hoogste mbo-niveau. De meeste mbo-studies zijn op 
niveau 4. Je kan kiezen uit allerlei richtingen, van zorg tot autotechniek en van marketing tot theater. Naast 
middenkaderopleidingen zijn er ook andere mbo-opleidingen op niveau 4: specialistenopleidingen. Deze zijn 
vooral bedoeld voor studenten die na hun mbo-opleiding op niveau 3 een aansluitende mbo-opleiding op 
niveau 4 willen doen.

Toelatingseisen
Met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg (mavo) op 
zak mag je beginnen met een middenkaderopleiding. Dit geldt ook voor een diploma van een mbo-opleiding 
op niveau 3 (vakopleiding), een havodiploma of een overgangsbewijs van 3 vwo naar 4 vwo. Wel moet je voor 
sommige mbo-opleidingen eindexamen hebben gedaan in bepaalde vakken, bijvoorbeeld wiskunde, economie 
of een tweede moderne vreemde taal.

Werken na je opleiding op mbo-4
Middenkaderopleidingen leiden op tot allerlei beroepen. Wil je werken op het gebied van gezondheid? Dan 
kan je bijvoorbeeld verpleegkundige worden en artsen in het ziekenhuis ondersteunen. Of werken in een 
laboratorium als biologisch medisch analist. As je het leuk lijkt om festivals of congressen te organiseren, is de 
middenkaderopleiding tot medewerker evenementenorganisatie geknipt voor jou.  

Hoe lang duurt een middenkaderopleiding?
Een mbo-opleiding op niveau 4 duurt 3 of 4 jaar. Soms kan je deze versneld doen. Hoelang het precies duurt 
tot je het diploma krijgt, hangt onder andere af van je vooropleiding, de eigen inzet en motivatie en je reeds 
ontwikkelde vaardigheden en competenties

• Minimaal 16 jaar
• Diploma VMBO kader of hoger
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BBL of BOL in het MBO
Heb je een keuze gemaakt voor een MBO opleiding, weet je in welke richting je gaat studeren en op welk 
niveau, dan bestaat er vaak nog een laatste keuze, namelijk op welke manier je die opleiding gaat volgen.

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL opleiding kent een Beroeps Opleidende 
Leerweg. Wat is het verschil tussen een bol-opleiding en een bbl-opleiding? 

Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft met 
een werkgever en daarnaast vaak een dag in de week les volgt bij bijvoorbeeld een ROC of AOC. 
Een student in een BOL-traject heeft de juridische status van student/scholier en loopt tijdens zijn 
opleiding één of meer stages bij een bedrijf of organisatie. Hierdoor heeft een BOL-student recht heeft 
op studiefinanciering (mits je ook voldoet aan de andere voorwaarden) en een BBL-student heeft dat niet. 
Overigens geldt dit pas als je ouder dan 18 jaar bent.

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)
Volg jij een mbo opleiding in de BOL variant, dan ga je naar school en moet je meestal stage lopen. Je krijgt 
tijdens je BOL opleiding veel theorie en huiswerk mee. Daarnaast loop je verschillende stages. Stage lopen kan 
wennen zijn, want je maakt weken van 4 of 5 dagen fulltime werken. Zo kun je alvast ervaren hoe het is om te 
werken na je mbo opleiding. Een stage is altijd meerdere weken achter elkaar bij een erkend leerbedrijf. 
Ben je 18 jaar, dan heb je recht op studiefinanciering als BOL’er. En tegenwoordig heeft iedereen recht op een 
studentenreisproduct. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je bent tijdens het volgen van een mbo opleiding in de 
BOL variant veel op school en hierdoor heb je veel contact met andere scholieren.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)
Een BBL opleiding is anders dan een BOL opleiding. Je gaat veel werken en bent af en toe op school. Je leert dus 
nog meer van de praktijk en dit doe je bij een erkend leerbedrijf. Ook is er kans op een salaris van je werkgever. 
Je gaat tijdens je opleiding 3 of 4 dagen werken en maar 1 of 2 dagen naar school. Hierdoor heb je weinig 
contact met studiegenoten en meer met collega’s. Studiefinanciering of een OV-jaarkaart krijg je helaas niet 
als BBL’er. Wellicht krijg je een reisvergoeding van je werkgever. Dit is voor jou misschien een doorslaggevende 
reden om voor een BBL opleiding te gaan of juist voor een BOL te kiezen.
Let op: Niet bij alle studies op het MBO sommige kun je kiezen uit een  BBL-variant of BOL-variant.
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Passend onderwijs (MBO) 

Veel van onze leerlingen die de overstap naar regulier vervolgonderwijs maken, komen in aanmerking voor 
‘passend onderwijs’. Dit ken je al van het basis- en voortgezet onderwijs. Op het mbo is echter geen aparte 
onderwijsvorm waar studenten specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Deze scholen houden al bij 
de start van de opleiding rekening met de mogelijke beperkingen van een student. Zij richten hun onderwijs 
en examinering daarop in. 

In het ondersteuningsaanbod van de school kun je lezen welke ondersteuning ze bieden. Meestal vind je deze 
informatie op de website van de school. De school legt de afspraken over de ondersteuning vast in een bijlage 
bij de onderwijsovereenkomst. Natuurlijk vinden we het op de Twijn belangrijk dat jij bij de oriëntatie op en 
keuze voor een vervolgopleiding samen met je ouders/verzorgers precies weet op welke ondersteuning je op 
de vervolgschool kunt rekenen.  

Oriënterend gesprek op vervolgschool over ‘passend onderwijs’ 
Veel vervolgscholen bieden leerlingen uit het VSO de mogelijkheid om voorafgaand aan de aanmelding en 
intake een oriënterend gesprek te voeren met een medewerker passend onderwijs. De Twijn vindt dat ook heel 
belangrijk en stimuleert jou samen met je ouders alle mogelijkheden goed en bijtijds te onderzoeken. Zodra je 
in de bovenbouw zit en jouw vervolgkeuze voor een opleiding enigszins duidelijk is, vragen we een oriënterend 
gesprek aan. Zo voorkomen we dat je pas tijdens het intakegesprek, laat in het examenjaar, merkt dat de 
opleiding van jouw keuze niet de gewenste en benodigde ondersteuning kan bieden. Dan moet je namelijk 
onder tijdsdruk een andere keuze maken en dat is niet prettig. 

Aanmelding, intake en overdracht bij de overstap naar vervolgonderwijs 
Als je de overstap maakt naar vervolgonderwijs volgt na de aanmelding eerst een intakegesprek. Een 
medewerker ‘passend onderwijs’ van de nieuwe school onderzoekt dan welke ondersteuning jij nodig hebt en 
of zij dat kunnen bieden. Lees verder
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Passend onderwijs (MBO) 

Paspoort voor Succes (PvS)
Veel mbo’s vragen je bij aanmelding een uitgebreide vragenlijst in te vullen waarin je de keuze voor die 
opleiding kunt uitleggen. Ook kun je daarin aangeven welke ondersteuning jij nodig hebt. Bij een overstap naar 
het mbo in de regio Zwolle heet dit het ‘Paspoort voor Succes’(PvS). Andere regio’s gebruiken vergelijkbare 
overdrachtsdocumenten. Jij bent zelf de eigenaar van dit document. De Twijn vindt het belangrijk dat jij zelf het 
PvS invult, het vervolgens met je ouders/verzorgers en de school bespreekt en opstuurt naar de vervolgschool 
voordat de intake plaatsvindt. 

Studiefinanciering en een beperking
Mbo-studenten hebben recht op een basisbeurs. Loop je vertraging op door je beperking of ziekte? Dan zijn er 
regelingen waar je gebruik van kunt maken. De mogelijkheden en voorwaarden vind je op de website van DUO.
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Overige
EEGA Plus en REA College
Dit zijn twee alternatieven voor het regulier MBO. Beiden verschillen op details maar hebben een vergelijkbare 
werkwijze. EEGA Plus en REA zijn re-integratie instanties. Wat betekent dat ze als opdracht/doel hebben dat je 
aan het werk komt. Daarnaast werken ze samen met je aan scholing op MBO 2 niveau (startkwalificatie). Een 
traject bij EEGA Plus of REA duurt gemiddeld 2,5 jaar.

Toelatingseisen
Je moet minimaal 18 jaar zijn, een traject is toegankelijk voor jongeren zonder startkwalificatie en/of diploma 
en er moet sprake zijn van een scholingsbelemmering. Aanmelding gaat in overleg met de woongemeente, 
zij moeten toestemming verlenen. Voordat je wordt toegelaten wordt er eerst uitgebreid met jou gekeken 
naar jouw mogelijkheden, jouw vooropleiding en de aandachtspunten tijdens je opleiding. EEGA plus of REA 
onderzoekt wat jouw beginniveau is, wat het gewenste eindniveau is om een baan te krijgen en of je in staat 
bent de noodzakelijke opleiding te volgen. EEGA Plus of REA kijkt dus wel naar jouw leermogelijkheden, 
maar stelt geen algemene eisen t.a.v. het instroomniveau. Er is geen toelatingsexamen met precieze 
instroomnormen, maar ze kijken wel heel serieus of de gewenste opleiding haalbaar is. 

Regulier werk met of zonder ondersteuning 
(zie USP Arbeid)

Beschut werk 
(zie USP Arbeid)

Arbeidsmatige dagbesteding 
(zie USP Arbeid)
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