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De Nationale Zorgklas  

Het Platform 
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 werkveld 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.  

 

Waardering voor vrijwilligers 
Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat we niet zonder de 160.000 

vrijwilligers van de VVT-sector kunnen. Toen de nood het hoogst was, sprongen 

duizenden nieuwe vrijwilligers bij om zorgorganisaties te ondersteunen. Daarnaast 

waren bestaande vrijwilligers bereid om vaker en onder moeilijke 

omstandigheden door te werken. Vrijwilligers vormen de stille kracht achter 

iedere zorgorganisatie. Zij voeren taken uit waar zorgpersoneel niet aan toekomt 

en proberen op allerlei vlakken het leven van cliënten dagelijks te verbeteren. 

Gastvrouwen, maatjes, activiteitenbegeleiders en vele anderen. We hebben hen 

allemaal keihard nodig. Daarom is het vooral nu belangrijk om vrijwilligers extra te 

waarderen. En deze waardering begint met scholing die hen goed voorbereid 

op het werken in deze onzekere tijden.  
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Training voor vrijwilligers in de zorg  
Ons trainingsprogramma 'ondersteunend zorgverlener' is bij uitstek geschikt om 

vrijwilligers voor te bereiden op het werken in en rondom de zorg.  Als deelnemer 

volg je het trainingsprogramma in een groep van maximaal 12 deelnemers. 

Afhankelijk van je achtergrond en eerdere ervaring in de zorg volg je 4 tot 7 

modules (figuur 1) van aan dagdeel. Voorafgaand aan het trainingsprogramma 

vindt een intakegesprek plaats met de trainer en vul je een online vragenlijst in. 

Na afloop ontvang je een certificaat van de Nationale Zorgklas. 

 

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 in de zorg 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Voorbeeld opbouw van modules in het trainingsprogramma 
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Praktische informatie 
Kosten 

• Kosten Trainingsprogramma: € 4.522,- (ex btw) per groep van maximaal 12 

deelnemers. Bij een groep met 12 deelnemers, per deelnemer € 377,- (ex 

btw). Let op: het is niet verplicht een volledige groep aan te melden. U kunt 

ook één of twee vrijwilligers aanmelden. Wij doen dan ons best om hen te 

laten instromen in een andere groep.  

• De kosten van deze training zijn subsidiabel onder Activiteit-X (extra inzet 

Covid-19) van SectorplanPlus. Binnen deze regeling wordt een 'fixed 

bedrag' van €400,- beschikbaar gesteld voor de scholing van vrijwilligers.  

 

Aanmelden (groep) deelnemers 

Aanmelden kan via de website van de Nationale Zorgklas. Vul op deze  

pagina (onderaan) het aanmeldformulier in en vervolgens wordt er contact met u 

opgenomen.  

 

Proces voor deelnemer van het Online Trainingsprogramma 

Hieronder staan ter informatie de processtappen weergegeven die een 

deelnemer volgt na aanmelding voor het Online Trainingsprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nationalezorgklas.nl/werkgevers/organisatie-wel-in-de-zorg-branche
https://nationalezorgklas.nl/werkgevers/organisatie-wel-in-de-zorg-branche
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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/nl-
nl/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/  

 
 

 


