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Subsidie NZK 3.000 mbo-certificaten

..
• Opleidingskosten die opleiders maken worden vergoed
• Drie mbo-certificaten:

• Individuele basiszorg verlenen (niveau 2)
• Individuele zorg verlenen (niveau 3)
• Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg (niveau 3)

• Looptijd heel 2021
• Alle opleiders kunnen aansluiten
• Financiering direct vanuit Nationale Zorgklas naar opleiders
• Voor nieuwe medewerkers (bv. coronabanen) en voor 

medewerkers die zich verder willen bekwamen



Situatie arbeidsmarkt ouderenzorg



Mbo-certificaten 
• Leereenheden VGN/ActiZ omgezet naar mbo-certificaten
• Een samenhangende set werkprocessen uit beroepsgerichte 

deel van een kwalificatie
• Anders dan de drievoudige kwalificering in diplomatrajecten
• Als mogelijke opstap naar volledig diploma
• Gericht op volwassenen
• Civiel effect: registratie in diplomaregister, landelijke 

erkenning
• Belangrijke ontwikkeling met oog op personeelstekorten



Kansen
• Focus niet per definitie op een volledig diploma. Een mbo-

certificaat kan volstaan voor het werk dat verricht moet 
worden
• Door anders te kijken naar functies, kwalificatieniveaus en 

diploma’s ontstaan nieuwe kansen
• Volwassenen hebben een sterke motivatie om te leren wat 

relevant en direct toepasbaar voor hen is
• Opleidingen gericht op mbo-certificaat zijn overzichtelijk qua 

doorlooptijd en daardoor aantrekkelijk om te combineren 
met werk en privé



Tips
• Zij-instromers zijn vaak met een kort opleidingstraject goed 

inzetbaar. Dit scheelt ruimte in de toch al beperkte 
opleidingscapaciteit
• Onderzoek als werkgever waarom iemand een opleiding wil/moet 

doen en neem hierin mbo-certificaten mee als een van de 
mogelijkheden
• Volledige diploma’s zijn niet altijd voorwaardelijk om in de zorg 

van meerwaarde te zijn
• Derde leerweg = duur. Bekijk hoeveel verletkosten je bespaart 

doordat de opleiding vaak in minder uren kan worden afgerond. 
Ook beschik je als werkgever sneller over goed opgeleide 
zorgprofessionals



Benadering:  persoonlijk, aangenaam en verbindend met je (toekomstige) werkplek
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Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg
Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg (niv 3)

Kennis van ziektebeelden Specifieke werkzaamheden

o Basiszorg en vitale functies

o Epilepsie, dementie en autisme

o Diverse syndromen

o Bewegingsstelsel, spasmen en contracturen

o Decubitus

o Lichamelijke beperkingen als: slechthorend, doof, 

slechtziend, doof, cerebrale parese, dwarslaesie, 

spierdystrofie en spina bifida

o Ondersteunen van de cliënt bij persoonlijke 

verzorging, zoals wassen, mondzorg en 

ondersteunen bij mobiliteit

o Ondersteunen van de cliënt bij wonen en 

huishouden, zoals bed opmaken en maaltijden 

verzorgen

o Zelfredzaamheid van de cliënt actief begeleiden

o Ondersteunen van de cliënt bij dagbestedingen 

het opzetten van een volwaardige dag invulling

o Onvoorziene en crisissituaties herkennen en hier 

correct op reageren

o Afstemmen van werkzaamheden

o Werken volgens protocollen
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Randvoorwaarden voor deelnemers 

Deelnemer heeft:
• Stageplek of werkplek bij een zorginstelling

1. Volg eerst het online 
trainingsprogramma 
Ondersteunend Zorgverlener 
van de Nationale Zorgklas

Optie 2:
Ervaring in de zorg 

als vrijwilliger/ huiskamerbegeleider

Optie 1:
Geen 

ervaring in 
de zorg 2. Loop na dit programma eerst 

twee weken mee op jouw 
stageplek/werkplek
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De deelnemer dient minimaal in bezit te zijn van:
• Een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
• Een vakopleiding (mbo niveau 3). 
• Een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen. Of u heeft een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling



Randvoorwaarden voor het werkveld 

1. Werkgever is erkend voor de kwalificatie 

2. Iedere deelnemer die deelneemt aan het 
MBO-certificaat van de Nationale 
Zorgklas:
• Heeft een vaste werkbegeleider

2. Iedere werkbegeleider kan uitgaan van 
de volgende begeleidingsuren:
• In startweken 3 uur per week
• Vanaf start Leereenheid 2 uur per week
• In de weken met praktijkopdrachten 4 

uur per week

Dit is exclusief het begeleidingstraject!
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Hoe gaat het in zijn werk?

• Alle opleiders met CREBO erkenning en erkenning voor derde leerweg 
zijn welkom

• Opleiders geven aan in welke regio zij mbo-certificaten via NZK 
aanbieden

• Zorgorganisaties kunnen kiezen uit aangesloten opleiders in 
Regioplusregio via www.nationalezorgklas.nl

• Opleiders mogen ook zelf deelnemers werven
• Deelnemers worden ingeschreven bij opleiders en starten na de intake 

met de opleiding

http://www.nationalezorgklas.nl/


Subsidie verantwoording & begeleidingstraject

• Deelnemer maakt praktijkopdrachten bij zorgwerkgever 
• Opleider neemt examen af en geeft mbo-certificaat uit
• Opleider ontvangt vergoeding voor geleverde diensten van NZK
• Hierdoor weinig verantwoordingslast voor zorgaanbieders

Begeleidingstraject:
Binnen de subsidie ‘Coronabanen’ is er naast het trainingsprogramma ook een 
begeleidingstraject mogelijk.
Dit is een traject vol met oefeningen, één-op-één gesprekken en groepsbijeenkomsten 
gericht op het professionaliseren van de deelnemers die starten in de 
(gehandicapten)zorg.

De uren die gesubsidieerd worden voor deze begeleiding kunnen uitgevoerd worden 
door zowel het werkveld als de opleider en ook het werkveld kan gebruik maken van de 
begeleidingsmaterialen van de NZK.


