Factsheet
Subsidie 3.000 mbo-certificaten

Iedereen zorgt. Voor elkaar.
www.nationalezorgklas.nl

De subsidie
Om een impuls te geven aan de arbeidsmarkt binnen de zorg heeft het Ministerie
van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten. Met
deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk om in heel 2021 huidige en nieuwe
medewerkers kosteloos een mbo-certificaat aan te bieden.
Het betreft de mbo-certificaten:
•

Individuele basiszorg verlenen (niveau 2)

•
•

Individuele zorg verlenen (niveau 3)
Individuele zorg ondersteuning van een cliënt met (verstandelijke)
beperking (niveau 3)

De Nationale Zorgklas
Ondanks de grote arbeidsmarktrelevantie worden de mbo-certificaten die onder
deze subsidie vallen nog maar beperkt aangeboden in het land. De Nationale
Zorgklas heeft bovengenoemde mbo-certificaten zelf ontwikkeld en beschikbaar
gesteld aan alle erkende opleiders die mee willen doen met de subsidie. De
Nationale Zorgklas speelt dus een belangrijke rol binnen deze subsidie. Doordat
opleiders laagdrempelig kunnen instappen is het mogelijk om de 3.000 mbocertificaten landelijk aan te bieden. Deze subsidie is ook beschikbaar voor
opleiders die de mbo-certificaten zelf ontwikkeld hebben en voorkeur geven aan
het eigen curriculum. In beide gevallen beheert het CAOP de subsidie.

Te doorlopen stappen

Variant A: aanbod mbo-certificaten van de Nationale
Zorgklas
Stap 1: Contact

Geïnteresseerde opleiders nemen contact op met de Nationale Zorgklas:
info@nationalezorgklas.nl
+31 85 303 52 88
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Stap 2: keuze voor variant

Opleiders geven aan dat zij mee willen doen met de variant waarbij gebruik wordt
gemaakt van het aanbod van de Nationale Zorgklas.
Stap 3: Samenwerkingsovereenkomst

Opleiders en Nationale Zorgklas tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Er
worden afspraken gemaakt over welke mbo-certificaten de opleider wil
aanbieden en in welke regio.
Stap 4: Opleider traint docenten via train-de-trainer programma

Opleiders kunnen docenten kosteloos trainen via het train-de-trainer programma
van de Nationale Zorgklas.
Stap 5: Opleiders worden opgenomen in het aanmeldformulier

De opleider wordt opgenomen in het aanmeldformulier op
www.nationalezorgklas.nl.
Stap 6: Zorgorganisaties vullen aanmeldformulier in

Zorgorganisaties kunnen interesse kenbaar maken door het aanmeldformulier in
te vullen op www.nationalezorgklas.nl Deze ingevulde formulieren worden direct
doorgestuurd naar de betreffende opleider.
Stap 7: Opleiders werven zelf ook deelnemers in de regio

Opleiders kunnen ook zelf actief deelnemers werven in de regio door
zorgaanbieders te benaderen.
Stap 8: Intake en inschrijving

Opleiders voeren intakegesprekken met deelnemers en verwerken de
inschrijvingen van deze deelnemers bij hun opleidingsinstituut.
Stap 9: Aanmelding groep op Nationale Zorgklas

Opleiders melden een groep van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers aan bij
de Nationale Zorgklas. Bij de aanmelding worden het e-mailadres en de voor- en
achternaam van iedere deelnemer doorgegeven aan de Nationale Zorgklas. De
deelnemer krijgt via een e-mail toegang tot de online leeromgeving en maakt
daar een account aan.
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Stap 10: Deelnemer maakt een ontwikkelscan

Voordat de opleiding start, vult de deelnemer een online vragenlijst
(ontwikkelscan) in. Hiermee wordt het kennisniveau van de deelnemer in kaart
gebracht. De ingevulde ontwikkelscan wordt tijdens de eerste bijeenkomst
besproken en biedt een leidraad voor de leerroute tijdens de opleiding. In de
laatste module van de opleiding wordt deze scan nogmaals ingevuld, zodat de
voortgang van de deelnemer zichtbaar wordt.
Stap 11: Starten met de opleiding

Na het intakegesprek en de zelfscan, is het tijd voor de deelnemer om met de
opleiding te starten. Lees op onze website meer over de opbouw, inhoud en duur
van de opleidingen.
Stap 12: Examinering

Na het doorlopen van het volledige opleidingstraject, wordt de deelnemer
geëxamineerd. Als het examen succesvol wordt afgerond, verkrijgt de deelnemer
het mbo-certificaat.
Stap 13: Registratie in DUO

De opleider registreert het behaalde certificaat van de deelnemer in DUO.

Variant B: Eigen curriculum mbo-certificaten
Stap 1: Contact

Opleiders die gebruik willen maken van de subsidie nemen contact op met de
Nationale Zorgklas:
info@nationalezorgklas.nl
+31 85 303 52 88
Stap 2: keuze voor variant

Opleiders geven aan dat zij mee willen doen met de variant waarbij gebruik wordt
gemaakt van het eigen curriculum.
Stap 3: Samenwerkingsovereenkomst

Opleiders en Nationale Zorgklas tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Er
worden afspraken gemaakt over welke mbo-certificaten de opleider wil
aanbieden en in welke regio.
De Nationale Zorgklas – Iedereen zorgt. Voor elkaar.

Stap 4: Opleider wordt opgenomen in het aanmeldformulier

De opleider wordt met het eigen aanbod opgenomen in het aanmeldformulier op
www.nationalezorgklas.nl.
Stap 5: Zorgorganisaties vullen aanmeldformulier in

Zorgorganisaties kunnen interesse kenbaar maken door het aanmeldformulier in
te vullen op www.nationalezorgklas.nl Deze ingevulde formulieren worden direct
doorgestuurd naar de betreffende opleider.
Stap 6: Opleiders werven zelf deelnemers in de regio

Opleiders kunnen ook zelf actief deelnemers werven in de regio door
zorgaanbieders te benaderen.
Stap 7: Intake en inschrijving

Opleiders voeren intakegesprekken met deelnemers en verwerken de
inschrijvingen van deze deelnemers bij hun opleidingsinstituut.
Stap 8: Starten met de opleiding

Na het intakegesprek en de inschrijving, is het tijd voor de deelnemer om met de
opleiding te starten.
Stap 9: Examinering

Na het doorlopen van het volledige opleidingstraject, wordt de deelnemer
geëxamineerd. Als het examen succesvol wordt afgerond, verkrijgt de deelnemer
het mbo-certificaat.
Stap 10: Registratie in DUO

De opleider registreert het behaalde certificaat van de deelnemer in DUO.

De Nationale Zorgklas – Iedereen zorgt. Voor elkaar.

Facturatie en financiën
De inzet van opleiders wordt tot een maximum vergoed met middelen die door
het Ministerie van VWS ter beschikking zijn gesteld. Er is ruimte voor in totaal 240
groepen.
Het uurtarief waartegen gefactureerd kan worden bedraagt € 85,- (vrijgesteld
van btw).
De Nationale Zorgklas informeert de aangesloten opleiders regelmatig over de
uitputting van de subsidie.
De opleiders ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale
Zorgklas. Onderdeel daarvan is een facturatie instructie. Daarin staat vermeld aan
welke (praktische) voorwaarden de factuur dient te voldoen.
Als een opleider start met een groep kan de factuur gestuurd worden. Een groep
bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers. Streven is echter om zoveel
mogelijk groepen van 15 deelnemers te formeren.
Per groep is er sprake van vaste en variabele kosten. De vaste kosten kunnen bij
de start van een groep gefactureerd worden. De variabele kosten worden na
afloop van de opleiding gefactureerd. De start van een groep kan plaatsvinden na
registratie bij en akkoord door de Nationale Zorgklas.
Variabele kosten
De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers in een groep. Aan
het einde van de opleiding wordt bekeken hoeveel van de deelnemers het gehele
traject hebben doorlopen. Dit aantal kan uiteraard gelijk zijn aan het aantal
deelnemers dat met de opleiding startte, maar dit zou kunnen afwijken vanwege
eventuele tussentijdse uitval.

Voor de coaching en beoordeling van deelnemers is rekening gehouden met een
vast aantal uur per week. Hierbij is geen directe relatie met het aantal deelnemers
maar het is aannemelijk dat wanneer er minder deelnemers zijn, hier ook minder
uren voor nodig zijn. De opleider factureert de werkelijke uren met in achtneming
van het maximaal aantal uren. Dit geldt voor alle variabele onderdelen van de
prijsberekeningen. Op de volgende pagina staat dit schematisch uitgewerkt.
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Facturatie eigen curriculum
Als een opleider een eigen ontwikkeld curriculum aanbiedt gelden gelijke
voorwaarden als bij de door de NZK ontwikkelde opleidingen, echter zonder
specificatie naar werkzaamheden. Dit komt neer op de volgende maximaal te
factureren (uren)inzet:
Voor de opleiding individuele basiszorg verlenen (niveau 2)
· Vaste kosten tot een maximum van 42,5 uur per groep
· Variabele kosten (kosten per deelnemer) tot een maximum van 57 uur per groep
· Inschrijving DUO en examenopdrachten: € 225,- per deelnemer
Voor de opleiding individuele zorg verlenen (niveau 3)
· Vaste kosten tot een maximum van 50,5 uur per groep
· Variabele kosten (kosten per deelnemer) tot een maximum van 72 uur per groep
· Inschrijving DUO en examenopdrachten: € 225,- per deelnemer
Voor de opleiding individuele zorg ondersteuning van een cliënt met
(verstandelijke) beperking (niveau 3)
· Vaste kosten tot een maximum van 50,5 uur per groep
· Variabele kosten (kosten per deelnemer) tot een maximum van 72 uur per groep
· Inschrijving DUO en examenopdrachten: € 225,- per deelnemer
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Curriculum Nationale Zorgklas

Hieronder de (maximale) kosten die een opleider per opleiding in rekening kan
brengen wanneer gebruik wordt gemaakt van het curriculum van De Nationale
Zorgklas. Deze kosten zijn inclusief eventueel te berekenen omzetbelasting.
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Skills lab

In bovengenoemde overzichten wordt het skills lab genoemd. Het skills lab is
gerealiseerd om deelnemers die hun examinering niet op de werkplek kunnen
uitvoeren, toch een examineringsoptie te bieden. In dit geval, dus uitsluitend als
hier echt geen andere mogelijkheid toe is, kan de deelnemer de examinering
uitvoeren op school in een skills lab. Er is voor 20% van de deelnemers budget
gereserveerd om het skills lab te gebruiken.

Eigen curriculum
Hieronder de (maximale) kosten die een opleider per opleiding in rekening kan
brengen wanneer gebruik wordt gemaakt van het eigen curriculum. Deze kosten
zijn inclusief eventueel te berekenen omzetbelasting.
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Vragen?
Heb je vragen over de subsidieregeling, facturatie of andere zaken? Neem dan
contact met ons op:
E-mail: info@nationalezorgklas.nl
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