
LEREN ZOALS JIJ HET WIL
DANKZIJ FLOW

Flexibele duur

De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar. De 

duur is afhankelijk van je vooropleiding, 

werkervaring en het aantal praktijkuren dat 

je maakt: 20 tot 28 uur per week. Zo kun je 

meer of minder uren werken, afhankelijk van 

je mogelijkheden. Flexibele duur is enkel van 

toepassing bij de opleiding Verzorgende IG.

Vrijstellingen

Het zou goed kunnen dat jij een bepaalde 

vaardigheid al goed beheerst. Of bepaalde 

kennis bezit. In dat geval krijg je een 

vrijstelling voor bepaalde onderdelen. Tijdens 

de intake voor de opleiding bespreken we wat 

jij al weet en kan én wat je wilt gaan leren.

Keuzevakken

Al doende leert men. Kom je er tijdens je 

praktijkervaring achter dat je meer nodig 

hebt? Of juist iets anders? Je krijgt een 

selectie van keuzevakken om samen te 

stellen. Zo leer je precies wat jij wilt leren.

Masterclasses

Dankzij de keten bezitten we veel kennis 

en expertise. Volg optionele leerzame of 

inspirerende masterclasses – verzorgd 

door eigen Rivas medewerkers - om je 

kennis en ervaring uit te breiden. Les door 

collega’s, hoe inspirerend is dat!

Coaching en begeleiding

Jouw werkbegeleider, docent en 

studieloopbaanbegeleider zijn er voor jou. 

Samen volgen en bespreken we tijdens 

de hele opleiding hoe het met je gaat en 

wat je nodig hebt om zo goed mogelijk te 

werken en leren. Dit doen we op basis van 

jouw leervragen en leerproces .

Deelcertificaten

Je kunt landelijk erkende deelcertificaten 

behalen die passen bij jouw 

vooropleiding, werkervaring, leervragen 

en werk-privébalans.

Rivas biedt Flexibel Onderwijs (FLOW) van MBO Utrecht. Dat betekent dat jij 

invloed hebt op wat je leert én hoe je leert. Zo kun jij je BBL-opleiding aanpassen 

aan jouw tempo, niveau en behoefte. 

FLOW is ontwikkeld door MBO Utrecht, de erkende onderwijspartner van Rivas Academie. 
Ontdek meer over MBO Utrecht op www.mboutrecht.nl

Opleiding Verzorgende IG niveau 3 (BBL)


