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Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) staat leren in de praktijk voorop. Een BBL’er combineert werken 
en leren en ontvangt een leerlingsalaris, conform de cao huisartsenzorg en gezondheidscentra.

Kenmerken van een BBL-stagiaire*
Vaak hebben BBL’ers al werkervaring en willen zij hun werk met een opleiding combineren. Ze zijn meestal 
ouder dan de BOL-leerling. De BBL-doktersassistente werkt op grond van een praktijk- of arbeids-
overeenkomst als doktersassistente-in-opleiding bij een werkgever. Daarnaast gaat zij naar school. Bij een 
arbeidsovereenkomst is de cao van toepassing; de BBL-stagiaire krijgt dus betaald voor de gewerkte uren. 
Een BBL-stagiaire maakt veel meer stage-uren dan een BOL-stagiaire. De laatste loopt 20% van de totale 
opleidingstijd stage, terwijl een BBL-leerlinge 2 tot 4 dagen in de week stage loopt en 1 dag per week naar 
school gaat.

Wat kan een BBL-stagiaire?
Omdat een BBL-stagiaire vaak al werkervaring heeft, is zij gemakkelijk en snel inzetbaar. 
Een BBL-stagiaire kan het volgende doen:
•  In de 1e fase van de stage (1e halfjaar) zal de leerlinge vooral meekijken in de stage, afhankelijk van 

haar voorkennis. Op school komen de volgende lessen aan de orde: anatomie/fysiologie, pathologie, 
triage, medisch-technisch handelen, communicatie.

•  In de 2e fase van de stage ( 2e halfjaar) zal de leerlinge onder begeleiding handelen, afhankelijk van 
de voorkennis. Op school komen de volgende lessen aan de orde: anatomie/fysiologie, pathologie, 
farmacologie, (verdieping/keuzedeel) triage, (verdieping/keuzedeel) medisch-technisch handelen, lab, 
communicatie, ontwikkelingspsychologie.

•  In de 3e fase van de stage (laatste halfjaar) zal de leerlinge zelfstandig handelen. Op school komen 
de volgende vakken aan de orde: farmacologie, (keuzedeel) innovatie, (keuzedeel) triage, (keuzedeel) 
medisch-technisch handelen, kwaliteit en ehbo.

BBL-opleidingsmogelijkheden en -achtergronden
De BBL-opleiding doktersassistent is een opleiding op niveau 4. Een normaal programma duurt 3 jaar, 
maar er zijn ook verkorte versies, bijvoorbeeld van 1 tot 2 jaar. De school moet dan wel kunnen verant-
woorden dat de leerling de verkorte versie kan volgen.
Er zijn twee mogelijkheden om een BBL-opleiding te volgen:
1  via de 3e leerweg onderwijs (particulier): er geldt geen urennorm voor stage en begeleid onderwijs 

tijd (BOT)-uren
2  via gesubsidieerd onderwijs (ROC): een leerling moet 630 uur stagelopen en heeft 200 BOT-uren 

per schooljaar

Iemand die een BBL-opleiding wil doen:
• heeft een vooropleiding vmbo-t of mbo-3
•  heeft een stageplaats of arbeidsovereenkomst voor de hele opleidingsduur (als je de BBL aan een 

ROC volgt)
• is 23 jaar of ouder (de gemiddelde leeftijd is 40)

Stage overeenkomsten
De leerlinge kan stagelopen via stage en leren of via werk en leren. Bij stage en leren heeft de leerlinge 
een praktijkovereenkomst (POK) nodig en bij werk en leren een praktijkarbeidsovereenkomst (PAK) én 
een praktijk(leer)overeenkomst.

Soorten
stages
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POK
De zuivere stage overeenkomst is een overeenkomst waarbij een stagiaire activiteiten verricht voor een 
onderneming in het kader van haar opleiding. De stage is gericht op het opdoen van relevante werkervaring 
in de lijn van de opleiding die de stagiaire volgt. Tijdens de stage staan de werkzaamheden centraal en niet 
zozeer het ‘naar school gaan’. Soms is er naast de praktijkovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst.

PAK
De praktijk(leer)overeenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van het ‘werkend leren’. 
Werken en ‘naar school gaan’ zijn hierbij beide vertegenwoordigd en vaak gaat het om een wat langere 
periode. De praktijk(leer)overeenkomst is meestal een driepartijenovereenkomst waarbij ook de opleidings-
instelling is betrokken.
De overeenkomst biedt een combinatie van enkele dagen naar school en enkele dagen ervaring opdoen in 
de praktijk. De praktijk(leer)overeenkomst is (bijna altijd) een arbeidsovereenkomst of wordt samen met een 
arbeidsovereenkomst gesloten.

Duur van de stage
Een BBL-stagiaire moet tijdens de hele opleiding minimaal 16 uur per week stage lopen. Dat is 40 weken 
per schooljaar. De praktijk moet wel een erkend leerbedrijf zijn. Meer informatie daarover: www.s-bb.nl. 
De stagiaire moet bij het begin van de opleiding een stageovereenkomst en eventueel een arbeidsovereen-
komst hebben. Bij de derde leerweg (niet-gesubsidieerd) kan het aantal stage-uren sterk verschillen.

Vergoedingen voor begeleiding BBL-stagiaire
Voor de begeleiding van een BBL-stagiaire kun je bij verschillende instanties vergoedingen aanvragen. 
Zie voor meer informatie https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

Voordelen van een BBL-leerlinge
• is meestal volwassen
• kan doktersassistenten aan het einde van de stage veel werk uit handen nemen
• heeft meestal levens- en werkervaring
• is vaak zeer gemotiveerd

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.


