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Niveau 1 wordt aangeboden via Fundashon Forma en is een assistentenopleiding. Binnen 
de niveau 1 opleidingen is de instructietaal Papiamentu. Niveau 1 duurt één jaar en is 
o.a. bestemd voor 16-jarigen die nog geen diploma hebben behaald. 
 
Niveau 2 wordt aangeboden via de SGB en is een vakopleiding. Een niveau 2 opleiding 
duurt twee jaar. Voor dit niveau zijn de minimale toelatingseisen een van de 
onderstaande punten: 

• Diploma vmbo 
• Diploma lbo, vbo, mavo, mavo-vbo, havo, vwo 
• Een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo 
• Diploma mbo-niveau 1 

Niveau 3 wordt aangeboden via de SGB en is een middenkaderopleiding. Een niveau 3 
opleiding duurt 3 jaar. Voor dit niveau zijn de minimale toelatingseisen een van de 
onderstaande punten: 

• Vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg 
• Een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo 
• Diploma lbo of vbo met 3 vakken op b-niveau en 3 vakken op c-niveau waaronder 

Nederlands, 
• Diploma mavo (voorheen TLK op Bonaire), mavo-vbo, havo, vwo 
• Diploma mbo-niveau 2 

 
Niveau 4 wordt aangeboden via de SGB en is een specialistenopleiding. Een niveau 4 
opleiding duurt 4 jaar. Voor dit niveau zijn de minimale toelatingseisen een van de 
onderstaande punten: 

• Vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg 
• Een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo 
• Diploma lbo of vbo met 3 vakken op b-niveau en 3 vakken op c-niveau waaronder 

Nederlands, 
• Diploma mavo (voorheen TLK op Bonaire), mavo-vbo, havo, vwo 
• Diploma mbo-niveau 3 
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2.2 BOL en BBL 
Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen: 

• Beroeps opleidende leerweg (BOL) 
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

 
BOL: 
Een ‘BOL-opleiding’ is een dagopleiding. De mbo-deelnemer volgt de hele week overdag 
les. Praktijkervaring doet de mbo-deelnemer op tijdens een bpv-periode bij een erkend 
leerbedrijf. Hoe vaak een mbo-deelnemer op stage gaat is per opleiding en leerjaar 
verschillend waarbij er een minimale eis is van 20% gedurende de gehele opleiding. 
 
BBL: 
Een ‘BBL-opleiding’ is een combinatie van werken en leren. De mbo-deelnemer is hierbij 
overdag aan het werk en volgt in de avondles. Soms werkt de mbo-deelnemer 4 dagen 
en gaat 1 dag naar school. Bij deze vorm van opleiden doen mbo-deelnemers veel 
praktijkervaring op en verdienen ze ook een salaris. 

  


