Online Trainingsprogramma's
Nationale Zorgklas

Iedereen zorgt. Voor elkaar.
www.nationalezorgklas.nl

De Nationale Zorgklas
De Nationale Zorgklas is een nationaal opleidingsplatform voor de zorg. De
Nationale Zorgklas draagt bij aan een duurzame oplossing voor de arbeidskrapte
en opleidingsvraagstukken in de zorg vanuit een unieke samenwerking tussen het
zorgwerkveld en het opleidingsinstellingen in het zorgonderwijs. In samenspraak
met het zorgwerkveld worden actuele en urgente scholingsvragen vertaald in een
virtueel en online onderwijsaanbod. Dit aanbod wordt vervolgens op het platform
aangeboden en verzorgd door professionele vakdocenten van
opleidingsinstellingen in het gehele land. Op deze wijze stelt de Nationale Zorgklas
een aanbod voor actuele en urgente scholingsvragen in de zorg landelijk en
structureel beschikbaar.
Op dit moment biedt de Nationale Zorgklas een oplossing door nieuw in te
stromen medewerkers snel inzetbaar te maken voor ondersteuning in de zorg én
door zittende medewerkers en herintreders versneld te kunnen inzetten op een
hoger niveau. Met een passend, laagdrempelig en versneld virtueel
opleidingsaanbod biedt de Nationale Zorgklas een eerste stap en goede
introductie voor mensen die tijdelijk in de zorg willen gaan werken of een
carrièreswitch willen maken naar zorg en welzijn.
De Nationale Zorgklas biedt Introductievideo’s, Trainingsprogramma’s en een
Trainerspool. De Introductievideo’s zijn voor iedereen toegankelijk en de diverse
thema’s zoals Covid-19 en Dementie worden regelmatig geactualiseerd met de
meest recente kennis en richtlijnen. De Online Trainerspool bestaat uit ervaren
vadocenten van onderwijsinstellingen die de Trainingsprogramma’s verzorgen. De
Online Trainingsprogamma’s leiden deelnemers binnen 1 week op om aan de
slag te kunnen gaan in de zorg. Een Trainingsprogramma wordt verzorgd a la
werkplekleren, een manier van leren met veel interactie, persoonlijke aandacht
en verbinding met de (toekomstige) werkpraktijk.
De trainingsprogramma's voor een groot deel of volledig subsidiabel via
SectorPlanplus.
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Online Trainingsprogramma
Het trainingsprogramma is erop gericht om je te stimuleren en te
professionaliseren zodat je goed voorbereid (weer) in de ouderenzorg kan
werken. Je volgt het trainingsprogramma in een tijdsbestek van 1 week in een
groep van maximaal 12 deelnemers. Na afloop ontvang je een bewijs van
deelname. Afhankelijk van je achtergrond en eerdere ervaring in de zorg volg je 4
of 7 modules van een dagdeel. Voorafgaand aan het trainingsprogramma vindt
een intakegesprek plaats met de trainer en vul je een online vragenlijst (scan) in
waarmee je ziet op welke gebieden jij je kunt professionaliseren.
Als deelnemer ga je op een nieuwe manier leren waarbij de werksituatie het
uitgangspunt vormt voor de leersituatie (werkplekleren). Hiermee wordt bedoeld
dat de dagelijkse werkpraktijk van zorgmedewerkers centraal staat en zichtbaar
wordt gemaakt met beelden (video's) en ervaringen. Het gaat om online leren via
het internet waarbij gebruik wordt gemaakt van een communicatieplatform
(beeldbellen) en van de digitale leeromgeving Het Leerplatform. De trainer stuurt
de dialoog en bekijkt de producten en opdrachten die je als deelnemer maakt en
laat je kennismaken met afwisselende werkvormen.
Er zijn twee niveau’s waarop je kunt deelnemen aan de Nationale Zorgklas:
Ondersteunend of Begeleidend niveau.
1. Ondersteunend Zorgverlener - Dit niveau is bedoeld voor mensen welke
onlangs in de ouderenzorg zijn gaan werken of mensen zonder
zorgachtergrond welke binnenkort in de ouderenzorg willen gaan werken.
We denken dan aan mensen met een achtergrond als:
hulp bij het huishouden, huiskamermedewerker, vrijwilliger of mensen die
mantelzorgervaring hebben.
2. Begeleidend Zorgverlener - Dit niveau is bedoeld voor mensen welke een
diploma hebben gerelateerd aan de zorg op mbo niveau 3-4. De doelgroep
heeft kennis en ervaring in de zorg en mist op dit moment actuele kennis
en vaardigheden, bijvoorbeeld over methodisch werken, zorgtechnologie,
digitale dossier. Naast dit behaalde diploma gaan we ervan uit dat je in de
afgelopen 10 jaar minimaal 6 maanden in de zorg hebt gewerkt.
Hierbij kan je denken aan mensen die een opleiding:
HBO-V, MBO-V, VZ of VZ-IG gedaan hebben en eerder in de zorg gewerkt
hebben.

De Nationale Zorgklas – Iedereen zorgt. Voor elkaar.

Rol van Ondersteunend Zorgverlener
De kern van je rol is het ondersteunen van zorgverleners. Hierbij kun je denken
aan het klaarleggen van materialen, het voorbereiden en begeleiden bij
maaltijden, koffie schenken, het opruimen van spullen, het doen van kleine
activiteiten als de krant lezen, opruimen of dingen ophalen of wegbrengen. Je zal
veelal werken in opdracht of aan de hand van een werkopdracht van een
zorgverlener. Je zal geen algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zorg
verlenen, maar je kan wel ondersteuning bieden bij ADL zorg. Het zorgleefplan ga
je niet zelf invullen, maar het is wel belangrijk dat je het kan lezen. Je volgt de
richtlijnen van hygiëne bij het schoonmaken. Wanneer er signalen zijn,
bijvoorbeeld van onveilige situaties, geef je deze door aan de zorgverlener.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Module 1
Leren in de online
leeromgeving

Module 3
Veilige zorg en
COVID-19

Module 5
Wet- en
regelgeving

Module 6
Verpleegtechnische
handelingen

Module 2
Methodisch
werken

Module 4
Basiszorg

Module 7
Hospitality

Rol van Begeleidend Zorgverlener
De kern van de rol van Begeleidend Zorgverlener is het bieden van ADL zorg en
begeleiden van zorgvragers. Je werkt zelfstandig aan de hand van het
zorgleefplan, waarbij wensen en behoeften van zorgvragers op gebied van zorg en
welzijn centraal staan. Je biedt verantwoorde en veilige zorg op basis van
methodisch werken en rapporteert hierover. Met veranderende situaties en
crisissituaties kan je omgaan en weet je de juiste hulp in te schakelen, ook bij
terminale zorg. Je volgt de relevante en actuele wetgeving, hygiëne voorschriften
en richtlijnen die passen bij je werkzaamheden.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Module 1
Leren in de online
leeromgeving

Module 3
Veilige zorg en
COVID-19

Module 5
Ondersteuning
bieden bij
activiteiten

Module 6
Ondersteuning
bieden bij
zelfstandig
functioneren

Module 2
Module 4
Ondersteuning
Omgaan –
met
de
De Nationale Zorgklas
Iedereen
bieden in de zorg
zorgvrager

Module 7
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Praktische informatie
Kosten
• Kosten Trainingsprogramma: € 4.522,- (ex btw) per groep van maximaal 12
deelnemers. Bij groep met 12 deelnemers, per deelnemer € 377,- (ex btw),
• In de meeste gevallen subsidie mogelijk via SectorplanPlus
• Subsidie voor nieuw en/of zittend personeel afhankelijk van aanvraag
Aanmelden groep deelnemers
Zoals eerder beschreven heeft het Trainingsprogramma 2 niveaus:
Ondersteunend en Begeleidend Zorgverlener. De modules en inhoud verschillen
per niveau en daarom dienen alle deelnemers in een groep hetzelfde
Trainingsprogramma (niveau) te volgen. Heeft u deelnemers voor zowel
Ondersteunend als Begeleidend niveau? Dan dienen deze gespreid te worden
over aparte groepen.
Aanmelden kan via de website van de Nationale Zorgklas. Vul op onderstaande
pagina het aanmeldformulier in en vervolgens wordt er contact met u
opgenomen.
https://nationalezorgklas.nl/werkgevers/organisatie-wel-in-de-zorg-branche
Proces voor deelnemer van het Online Trainingsprogramma
Hieronder staan ter informatie de processtappen weergegeven die een
deelnemer volgt na aanmelding voor het Online Trainingsprogramma.
Zorgwerkgever
Aanmelding
NZK
Matching
Opleider

Trainingsprogramma
7 modules

Intake
Bellen
voor
intake

Beeld
actie 1

Beeld
actie 2
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Beeldactie = persoonlijke mail met video-uitnodiging
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Bewijs van
deelname

L
G
L
G

Vervolg

LG= Leergame tijdens het werk op smartphone

Randvoorwaarden voor deelname
Voor deelname aan het Online Trainingsprogramma van de Nationale Zorgklas is
een gemiddelde mediavaardigheid noodzakelijk. Daarnaast zijn de volgende
technische randvoorwaarden belangrijk:
• Je hebt een PC of laptop met:
o Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer
o Recente updates geïnstalleerd
o Ingebouwde webcam of aangesloten webcam
o Werkende audio, headset of oortjes
o
Microsoft Office Word en daar ook mee kunnen werken
o Internetbrowser Google Chrome (https://www.google.nl/chrome/) of de
nieuwe Microsoft Edge browser (https://www.microsoft.com/nlnl/edge/)
• Je hebt een goed bijgewerkte smartphone (laatste updates geïnstalleerd
en niet ouder dan 3 à 4 jaar)
• Je hebt een goede internetverbinding. Wil je weten of je een goede
verbinding hebt? Doe de werkplekcheck op
https://apps.hetleerplatform.nl/werkplekcheck/
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Geschikte middelen
(Hardware & Software)

Goede
performance
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Bekwaam in
online werken

