
Iedereen zorgt.
Voor elkaar

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er nu en 
in de toekomst veel extra handen nodig in de zorg. 
In het hele land wordt daarom hard gewerkt om 
mensen te werven en hen snel voor de zorg inzet-
baar te maken. Daarnaast wordt er van huidig 
personeel veel gevraagd omdat zij in complexere 
situaties werken. Dit leidt tot de behoefte van 
werkgevers om medewerkers versneld op 
te leiden. De Nationale Zorgklas speelt in op 
deze behoefte met een digitaal opleidings- 
platform dat versnelde en gepersonaliseerde 
trainingsprogramma’s volledig online verzorgt! 

De Nationale Zorgklas 
De Nationale Zorgklas is een initiatief van ActiZ, mede 
mogelijk gemaakt door A+O VVT en de Arbeidsmarkt-
agenda ‘Aan het werk voor ouderen’ 2023. Samen met 
opleidingspartners is een trainingsprogramma 
ontwikkeld met een focus op doelgerichte en 
versnelde scholing in crisistijd. Met dit kwalitatief 
hoogstaande programma worden zorgorganisaties 
ontlast en kunnen deelnemers na het doorlopen van 
het programma direct een bijdrage leveren in het 
zorgwerkveld!

Meer informatie? 
Kijk snel op www.nationalezorgklas.nl!

Kwalitatief, snel en goed 
voorbereid aan de slag in de zorg!



Hoe werkt 
de Nationale Zorgklas? 
 
De Nationale Zorgklas is een platform dat voor iedereen toegankelijk is. 
Aan de hand van introductievideo’s over COVID-19, hygiëne, algemene 
dagelijkse verrichtingen, dementie en voeding wordt een actueel en 
realistisch beeld van het werken in de zorg geschetst. Daarnaast worden 
bij deze video’s een aantal kennisvragen gesteld, zodat bezoekers een 
beeld krijgen van hun huidige kennisniveau op het gebied van deze 
actuele zorgthema’s.  

Een persoonlijke aanpak staat centraal bij De Nationale Zorgklas. 
Zo helpt de digitale opleidingsassistent HuGo deelnemers om via een 
intake hun leertraject af te stemmen op hun huidige kennis en eventuele 
eerdere zorgervaring. 

Het persoonlijke online trainingsprogramma voor deelnemers die 
verbonden zijn aan een werkgever bestaat uit meerdere trainings- 
modules van 3,5 uur die corresponderen met de thema’s uit de 
introductievideo’s. In een online klas met een ervaren vakdocent 
wordt op een interactieve wijze ingegaan op de kennis en kunde die 
nodig is om in de zorg inzetbaar te zijn. In eerste instantie wordt de 
lesstof op zorgtaken van niveau 2 aangeboden. Binnenkort zal dit 
worden uitgebreid naar niveau 3. Zo maakt De Nationale Zorgklas het 
mogelijk om zowel huidige als nieuwe zorgmedewerkers binnen een 
week vanuit de opgedane kennis inzetbaar te maken. Na succesvolle 
afronding van het online trainingsprogramma ontvangt de deelnemer 
een persoonlijk certificaat. 

De Nationale Zorgklas is een veilige, digitale leeromgeving waarin 
de privacy van bezoekers en deelnemers centraal staat. 

 

Duurzaam karakter
Deze vernieuwende vorm van zorgonderwijs maakt 
het mogelijk om leertrajecten laagdrempelig en 
toegankelijk aan te bieden, waarbij De Nationale 
Zorgklas de verbinding tussen vraag en aanbod 
naar scholing tijdens de coronacrisis faciliteert. 
Het aanbod aan trainingsprogramma’s wordt door 
De Nationale Zorgklas voortdurend afgestemd op 
de actuele behoeften vanuit het werkveld. 
Hiermee is de Nationale Zorgklas een opleidings-
platform met een duurzaam karakter.

De Nationale Zorgklas. Een nieuwe manier voor 
het opleiden van extra hulpkrachten in de zorg. 
Nu en in de toekomst.
 

Wil jij deelnemen aan De Nationale Zorgklas of heb je nog vragen? 
Ga dan snel naar onze website: 

www.nationalezorgklas.nl

Iedereen zorgt. Voor elkaar. 

Veilige leeromgeving Duurzaam karakter  

Voor iedereen toegankelijk Een week doorlooptijd Ervaren vakdocent 


