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Keuzevrijheid bieden aan de student om zijn of haar eigen zorgopleiding zo optimaal mogelijk in te
vullen. Dat is in een notendop het principe van FLOW: Flexibel Onderwijs, de modulaire
onderwijsformule van onze onderwijspartner MBO Utrecht. Vanaf begin april implementeren wij
samen FLOW in de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-opleidingen niveau 3 en 4 van de Rivas
Academie.
Afgestemd op de praktijk
FLOW draait om het actueel, adequaat en studentgericht afstemmen van onderwijs op de trends,
ontwikkelingen en behoeften in het zorglandschap. De formule is ontwikkeld om de laatste
onderwijskundige inzichten te combineren met de praktijk van de zorg. Rivas is de eerste grote
zorgaanbieder in de regio die haar onderwijs ﬂexibiliseert. Daardoor valt er voor leerlingen echt
wat te kiezen in het aanbod van BBL-zorgopleidingen.
Meer keuze voor studenten
De toekomstige leerling proﬁteert veel van de nieuwe formule. Zowel zij-instromers,
schoolverlaters en gediplomeerd verzorgenden kunnen hun studie beter laten aansluiten op hun
persoonlijke wensen. Rivas adviseur Leren & Ontwikkelen Jackeline den Besten vertelt: ‘Leerlingen
kunnen keuzevakken selecteren, masterclasses van onze eigen medewerkers volgen en extra
coaching en begeleiding krijgen.’
Flexibele duur
Niet alleen de inhoud ﬂexibiliseert, maar ook de duur. Jackeline vervolgt: ‘De opleiding is
ingedeeld in modules. Je kunt besluiten om na een module te stoppen om later verder te gaan.
Bijvoorbeeld omdat het beter past bij jouw werk-privé situatie. Je hebt dan een deelcertiﬁcaat
behaald. Bij het behalen van alle deelcertiﬁcaten is de opleiding afgerond. Gemiddeld duren onze
opleidingen twee jaar.’ Is de opleiding daarmee ook plezieriger geworden voor de leerling?

‘Jazeker. Een opleiding volgen wordt door FLOW ook leuker, want je hebt meer invloed op wat je
leert en hoe je leert.’
Goede samenwerking
De onderwijsformule FLOW is ontworpen door MBO Utrecht, dat samen met Rivas het concept
verder heeft afgestemd op onze praktijk. ‘We hebben al jarenlang een goede samenwerking met
MBO Utrecht en FLOW is een geweldige verdieping daarvan. Deze partner bezit de juiste
onderwijskundige expertise en wij zijn blij dat we tot deze formule zijn gekomen. We zijn benieuwd
hoe toekomstige leerlingen het onderwijsconcept gaan ervaren!’ besluit Jackeline den Besten.
Naar het overzicht

