
De mogelijkheden

LLO-Aventus



Onderwijsvisie Aventus

• leiden we studenten op tot professionals van de toekomst

• door hen een gepersonaliseerde studentenreis aan te bieden

• met persoonlijke flexibele begeleiding die gericht is op zelfsturing

• en hen klaarstoomt voor een loopbaan.

Bij examineren beperken we ons tot de kern.



LLO bij Aventus

Vorm gegeven conform de Aventus visie:

Verdere uitgangspunten:

• Opleiden naar een diploma 

• Kennis maken met het werk en opleiding

• Bredere inzet in het werk

• Verdieping in de functie



LLO bij Aventus: cluster zorg

Zij-instroom routes bij de BBL opleidingen VZ-MZ-VP



LLO bij Aventus: cluster zorg

Voortrajecten met als doel → op weg naar BBL opleiding

• voortraject Kleurrijk zorgen in Apeldoorn op initiatief van zorg-
organisaties

• Voortraject basiszorg****



LLO bij Aventus: cluster zorg

Voortraject basiszorg→ dit voortraject gaan we omzetten naar:

• Individuele basiszorg (niveau 2)

• Individuele zorg (niveau 3)



LLO bij Aventus: cluster zorg

Met MBO-certificaat: keuzedelen

• Keuzedeel Helpende +

• verzorgende en verpleegtechnische handelingen

• Verplegende en Verpleegtechnische handelingen

• Palliatieve zorg

• Niet aangeboren hersenletsel



Zij-instroom bij de 
opleiding VP in een 
gepersonaliseerde 
leerroute





Voor wie?

• Studenten met een niveau 3 zorg 

achtergrond, zoals VIG

(opleiding in 2 of 2,5 jaar)

• Zij-instromers zonder zorg ervaring, 

maar wel met minimale niveau 3-4 

achtergrond & levenservaring 

(opleiding 3 jaar)

• Voorwaarde: Een arbeidscontract



Uitgangspunten BBL opleiding

• De leervraag van studenten/werkgever/cliënt staat centraal, daarmee 
bepaalt de student zijn eigen leerroute 

• De student werkt 10 weken aan zijn leervragen door modulekaarten te 
kiezen dat passen bij de leervragen.

Regie bij de student
Nieuwsgierig naar het beroep



De lesdag 
@Aventus  

Begeleiding

Zelfsturing 

Workshops

Samen leren



De lesdag @Aventus 



Examens

• Heeft de student zijn leervraag klaar en is daarmee de 
modulekaart afgerond krijgt de student een GO voor het  
bijbehorende examen (= formulier). 

• Met een GO formulier kan de student zich inschrijven voor 
examens op school of maakt op basis van dit formulier in de 
praktijk afspraken rondom de in de praktijk af te leggen 
examens.



informatie

• https://www.aventus.nl/opleidingen/cu

rsus/bijscholing-zorg-en-

welzijnsbranche-97/type/cursus-84

• Esther Gaastra e.gaastra@aventus.nl

• Paulien van Schooten 

p.vanschooten@aventus.nl

• Gerda Vissers g.vissers@aventus.nl

https://www.aventus.nl/opleidingen/cursus/bijscholing-zorg-en-welzijnsbranche-97/type/cursus-84
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Vragen?




