De Nationale Zorgklas
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Er is een groot tekort aan verzorgend en
verplegend personeel. Een bekend probleem en door de coronacrisis is de urgentie nog hoger om mensen snel op te leiden.
Het doel van het opleidingsplatform is
om mensen met en zonder zorgervaring
in korte tijd te kunnen scholen voor de
ouderenzorg. Het gaat in eerste instantie
om kwalificatieniveau 2. Een traject voor
doorontwikkeling naar niveau 3 en 4 volgt.

voordezorg.nl volgen.
2. de route met onlinetraining:
Deze route is voor zorgverleners die al
werken in de zorg of daarnaar terugkeren. Zij kunnen hun inzetbaarheid
vergroten door een training te volgen.
Het is een voorwaarde dat de cursist al
bij een zorgorganisatie werkt; zo niet
dan loopt de route eerst langs de actie
extrahandenvoordezorg.nl.
De cursist volgt de onlinetraining in een
virtueel klaslokaal waar een vakdocent
de training verzorgt. Afhankelijk van
de zorgervaring volgt de cursist vier of
zeven trainingsmodulen van drie uur.
Het programma kan binnen één week
uitgevoerd worden.

Hoe werkt het?

Andere belangstellenden?

De website is tegelijkertijd het opleidingsplatform. Via digitale assistent HuGo
meldt de belangstellende zich aan. HuGo
helpt bij het maken van een keuze. Vervolgens zijn er twee routes:
1. de route met introductievideo’s:
Als iemand overweegt om de zorg in te
gaan, dan kan hij of zij zich een beeld
vormen door vijf introductievideo’s te
volgen. Onderwerpen zijn onder andere:
ADL, dementie en COVID-19. Elke video
duurt tussen de 15 en 30 minuten en bij
een score hoger dan 77 procent ontvangt
men via e-mail een NZK-certificaat
(Nationale ZorgKlas). Voor deze route is
geen intake nodig. Is er meer interesse
gewekt, dan kan de potentiële zorgverlener de officiële route via extrahanden-

Er zijn ook andere partijen die zich kunnen
aanmelden op het platform, zoals vakdocenten die de onlinetraining willen
verzorgen, zorgorganisaties die mee willen
doen en werkgevers die niet zorggerelateerd zijn, maar wel medewerkers willen
aanmelden. Een vakdocent kan alleen participeren als het ROC waar hij of zij werkzaam is, aangesloten is bij dit initiatief.

Op 20 april is de website nationalezorgklas.nl online gegaan. De Nationale
Zorgklas is een digitaal opleidingsplatform
geïnitieerd door ActiZ en ondersteund
door andere publieke en private partijen*.
Aanleiding?

Kosten?

Het volgen van de introductievideo’s is
gratis. Aan het online trainingsprogramma zijn wel kosten verbonden. Voor een
zorgorganisatie die een medewerker een
programma laat volgen zijn de kosten via
het Sectorplusplan subsidiabel. De kosten
om vakdocenten in te zetten, kunnen

door het ROC gedeclareerd worden bij de
werkgever van de deelnemer.
Interessant voor het reguliere
zorgonderwijs?

De introductievideo’s zijn in te zetten als
kennismaking met basale onderwerpen.
De cursist ziet een video, kan tekst lezen en
maakt een aantal vragen. Sommige video’s
kunnen ook vragen oproepen bij de cursist.
Bijvoorbeeld: waarom is een antwoord
niet goed? Dan is het nodig dat een docent
extra informatie geeft.
Vragen?

Dat nood wetten breekt is duidelijk. De
coronacrisis vraagt om snel handelen, daar
is dit initiatief een goed voorbeeld van. Er
staan nog wel een paar vragen open:
deze manier van opleiden op?
route. Hoe vindt de transfer naar en de
begeleiding op de werkvloer plaats?
een diploma, moet dat dan via het ROC
waar hij of zij de onlinetraining heeft
gevolgd of is er een vrije schoolkeuze?
bij een dergelijk traject?
Tot slot, het behaalde certificaat is niet
rechtsgeldig en leidt niet op tot een
landelijk erkend diploma; hopelijk zijn de
cursisten zich hiervan bewust.
* Ineke van Aken en Astrid Schat
zijn redacteur van OenG.

* ActiZ is de brancheorganisatie van zorgorganisaties (ouderenzorg, chronisch zieken en jeugd). Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door A+O VVT en Arbeidsmarktagenda 2023 en
wordt ondersteund door de NRTO en de MBO Raad. Daarnaast participeren enkele ROC’s die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en doen enkele private partijen mee zoals CSS Breda.
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