
Back to school
is een BBL opleiding die toeleidt naar 

onderwijs voor mensen met psychische/ 
psychiatrische problematiek. 

Back to school kijkt samen met je of,
en welke opleiding bij je past en 

helpt bij het opdoen van 
onderwijservaring en -ritme.

Back to school

een nieuwe kans!
Back to school 

is een samenwerkingsproject 
tussen: 

Odibaan, 
ROC van Amsterdam, 
Actenz, GGZ inGeest,

AMC divisie psychiatrie
en HVO Querido

Je weet niet  
of je het wel redt 
om een opleiding  

te volgen?

Je hebt een 
onafgemaakte 

opleiding en je twijfelt 
of je het diploma toch 

kunt en wilt halen?

Je hebt altijd al  
een opleiding  

willen doen, maar  
je weet niet welke?

Je wilt graag studeren 
en je wilt meer 

informatie over wat er 
allemaal te koop is op 

studiegebied?



Voor wie
De opleiding is geschikt voor mensen die:
•	Graag een opleiding willen gaan doen, maar niet weten hoe dit aan te 

pakken;
•	Onderwijservaring willen opdoen;
•	Ooit	voortijdig	met	schoolopleiding	gestopt	zijn,	maar	nu	toch	weer	

overwegen een diploma te halen;
•	Willen	onderzoeken	of	het	volgen	van	een	opleiding	op	dit	moment	in	hun	
leven	passend	en	zinvol	is;

•	Op	zoek	zijn	naar	nieuwe	beroepsmogelijkheden.

Wat leer je tijdens de opleiding
In	deze	opleiding	komen	in	ieder	geval	de	volgende	thema’s	aan	bod:
•	Zicht krijgen op eigen mogelijkheden en kwaliteiten;
•	Onmisbare	vaardigheden	inventariseren	en	praktisch	oefenen;
•	Oriëntatie	op	opleidingen;
•	Voorbereiden	op	de	opleiding	van	eigen	keuze;
•	Duidelijk maken welke ondersteuning op en buiten een verdere opleiding 

voor jou nodig is. 

Spreekt dit je aan?
Dan is Back to school de juiste start om je op weg te helpen. Met Back to 
school opleiding krijg je weer onderwijservaring, ritme, structuur en een 
reëel	beeld	welk	vervolgonderwijs	mogelijk	is.	Een	afgeronde	cursus	geeft	een	
erkend	AKA	(Arbeidsmarktgekwalificeerd	Assistent,	niveau	1)	diploma.

Back to school een nieuwe kans!

Voorwaarden voor deelname
•	Je	bent	16	jaar	of	ouder;
•	Je	hebt	belangstelling	voor	een	(beroeps)gerichte	opleiding;
•	Als	vooropleidingseisen	is	alleen	noodzakelijk	om	basis Nederlands te 

spreken, luisteren, lezen en schrijven. Waar nodig kan een entree dan wel 
capaciteitentest bij ROC van Amsterdam gedaan worden;

•	Je bent in behandeling (geweest) voor psychiatrische problemen; 
•	Je hebt ondersteuning van een trajectbegeleider/ jobcoach, behandelaar 

(SPV) of anders;
•	Je	bent	gemotiveerd	je	voor	deze	opleiding	in	te	zetten.



Onderdelen van Back to school
•	Toelatingsprocedure:	intakegesprek	en	toets	ROC;
•	Groepsdeel theorielessen gericht op het weer naar school gaan en 
opleidingskeuze;

•	Groepsdeel	praktijklessen	in	de	keuken	van	het	ROC;
•	Opdrachten, huiswerkopdrachten en toetsen;
•	Stage	lopen	in	de	richting	van	je	interesse;
•	Mentorgesprekken;
•	Bezoek	aan	open	dagen.

Kosten
Aan	deze	cursus	zijn	kosten	verbonden,	waaronder	inschrijfgeld	bij	het	
ROC van Amsterdam. Nodig is voorafgaand aan de opleiding na te gaan in 
hoeverre	een	uitkeringsinstantie	deze	kosten	kan	vergoeden.	Dit	kan	met	
ondersteuning van je trajectbegeleider/jobcoach/ behandelaar en met 
informatie	vanuit	de	Back	to	schoolorganisatie.	Afhankelijk	van	de	bron	van	
inkomsten	kan	in	een	beperkt	aantal	situaties	een	beroep	gedaan	worden	op	
een	tijdelijk	Back	to	school	fonds.

Praktische informatie
•	Back	to	school	duurt	6	maanden	en	omvat	20	dagdelen	onderwijs;
•	Stage	lopen:	minimaal	16	uur	per	week	(altijd	in	overleg	met	coaches	voor	
passende	stage);

•	De	opleiding	wordt	verzorgd	door	docenten	van	ROC	van	Amsterdam	en	
begeleiders	van	Odibaan,	Actenz	en	HVO	Querido.

Back to school een nieuwe kans!

Resultaat van de opleiding
•	Keuze	maken	wel	of	geen	vervolgopleiding	te	doen;
•	Aanmelding	opleiding	na	keuze;
•	Regelen	van	financiële	zaken	voor	een	opleiding;
•	Weten welke en regelen van ondersteuning die nodig is een opleiding te 

kunnen volgen;
•	Je voldoet aan de vooropleidingseisen voor een vervolgopleiding (Back to 
school	is	als	AKA	1	opleiding	een	basis	voor	doorstroming	naar	niveau	2	
of	hoger	niveau	afhankelijk	van	je	andere	vooropleidingen).	



Locatie
Da Costastraat (op meerdere 
locaties	in	deze	straat,	bij	start	
opleiding	volgt	precieze	informatie)

Informatie en/of aanmelden 
Voor	actuele	informatie	en	
aanmeldingsformulier	zie	www.
odibaan.nl	/	werkwijze	en	
producten/ Back to school

Contactpersoon Back to school
Danielle	Knottnerus,	
Mobiel:	06	13730047
Mail: backtoschool@odibaan.nl

Informatie
www.odibaan.nl of www.actenz.nl 

Back to school 
is een samenwerkingsproject 
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Back to school
een nieuwe kans!
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