De praktijkroute,
leren in de
praktijk
Voor iedereen die de uitdaging
aan wil gaan.

Voor meer

ViVa! Zorggroep
Praktijkroute

informatie
Afdeling opleiding en
ontwikkeling

Grote hout
Parlevinkerstraat 23
Velsen Noord
Adviseurs Beroepsopleidingen:
Pauline Schouten
P.schouten@vivazorggroep
Anne Schouten
a.schouten3@vivazorggroep
Stenny Bos, instructeur
s.bos@vivazorggroep.nl
Esther Hof
Docent ViVa!Zorggroep
e.hof@vivazorggroep.nl
Een gesproken uitleg kan je ook
bekijken op;
https://www.youtube.com/watch?
v=66gwKpUF8NQ

In samenwerking met
het ROC Nova College

Over de
praktijkroute

Waarom binnen je
comfortzone blijven als
daarbuiten veel meer te
beleven valt?

Indeling opleiding

Loesje

Begeleiding

In de praktijkroute wordt je opgeleid
voor verschillende certificaten en/of
diploma's. Vooraf staat nog niet vast op
welk niveau je uit gaat stromen. Dit is
afhankelijk van hoe je de opleiding zelf
ervaart, kennis en sociale vaardigheden.
Dit besluit je samen met de theorie en
de BPV.
De theorielessen worden op het
opleidingscentrum van ViVa! verzorgd
door docenten van ViVa en het ROC Nova
College.
Dat wat je in de theorie leert kan je
gelijk toepassen in de praktijk. Je hebt
een vaste lesdag welke bestaat uit een
dagdeel theoretische vakken en een
dagdeel werken aan de onderzoekslijn en
BPV opdrachten. Tijdens de middag worden
eerstejaars studenten ondersteund door
een coach vanuit de opleiding op je
eigen locatie.
De uitwerking van de oefendrachten wordt
nagekeken door de docent die de leerlijn
geeft.
De BPV beoordeelt het praktijkgedeelte
en neemt de examens af.

Tijdens de opleiding wordt je begeleid door
ervaren docenten en werkbegeleiders. Daarnaast
is er een adviseur werkplekleren en opleiden
die je begeleidt op je werkplek.
Hierdoor wordt het voor iedereen
mogelijk om een passende opleiding op
maat te volgen.

Examens
Tijdens de opleiding werk je aan de
verschillende oefenopdrachten. Wanneer
je genoeg geoefend hebt en de theorie
behaald hebt mag je praktijkexamen
doen. Dit wordt afgenomen door een
examinator van je locatie. De
examinator is een ander dan je
werkbegeleider. Om je diploma te
behalen moeten alle examens afgerond
zijn. Dit geldt voor de diploma's op
elk niveau.
Wanneer alle voortgangstoetsen in de
theorie, examens in de praktijk zijn
afgerond kan je diplomeren. Na het
behalen van je diploma of certificaat
kan je binnen ViVa!Zorggroep
solliciteren op een passende functie
bij een locatie van je voorkeur. Je
kan op de website van ViVa! zien waar
openstaande vacatures zijn.

