Beleidsplan AvZ
Doelen van de stichting
De stichting Academie voor Zelfstandigheid heeft ten doel, met inachtneming van het op veertien juli 2016
door Nederland geratificeerde verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap, zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen, het (doen) bieden van onderwijs aan
personen met een handicap, met als doelen:
•

•
•
•

De volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en
eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele
vrijheden en de menselijke diversiteit.
De optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten
en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen.
Het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren in een vrije
maatschappij.
Het verminderen van maatschappelijke kosten en het bevorderen van maatschappelijk
welzijn, en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

•
•

•
•

Het - zelf of door andere organisaties - (doen) bieden van onderwijs en training aan mensen
met een beperking in leren en in functioneren ter bevordering van hun participatie naar
vermogen op de vlakken leren, werken en burgerschap.
Het bevorderen van (toegang tot) structureel bekostigd en landelijk goed georganiseerd
initieel volwassenenonderwijs, dat zich als 'vangnet en springplank' richt op maatschappelijke
participatie met duurzaam erkende diplomering of certificering met praktijkverklaringen of het
verwerven van een passende maatschappelijke positie met training van taken.
Het vergaren en overdragen van kennis omtrent het voorgaande.
Al hetgeen kan bijdragen aan het realiseren van het doel van de stichting.

De Academie voor Zelfstandigheid draagt bij aan een Leven Lang Leren voor mensen met een beperking.
Zodat zij (sociaal) zelfredzaam en (economisch) zelfstandig worden. Met als uiteindelijke doel: inclusiviteit
voor iedereen. Met hun aanbod ondersteunt de Academie hun studenten bij de toegang tot en het volgen
van onderwijs. En bij het verkrijgen van werk (met of zonder loonwaarde) en vaardigheden zoals
huishouden, budgetteren en vrienden maken.
Over Academie voor Zelfstandigheid
De Academie voor Zelfstandigheid is een landelijke organisatie die de vaardigheden en kennis traint van
mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Met onze leerwegen ondersteunen we onze studenten bij
de toegang tot en het volgen van onderwijs. En bij het verkrijgen van werk (met of zonder loonwaarde) en
vaardigheden zoals huishouden, budgetteren en vrienden maken. Studenten leren stapje voor stapje. En
soms een stapje terug. Ze worden (sociaal) zelfredzamer en (economisch) zelfstandiger. Inclusiviteit voor
iedereen, dát is onze droom voor 2026.

Iedereen wil zich ontwikkelen en deel uitmaken van de maatschappij. Jongeren kunnen na hun 18e
levensjaar een studie volgen, maar voor mensen met een beperking is dit niet mogelijk. Het reguliere
onderwijs is voor hen vaak te hoog gegrepen. Daarbij is er ook geen studierichting die hen helpt om hun
vaardigheden aan te leren die participatie als burger mogelijk maakt. We geven mensen met een
beperking te weinig kansen om aan te sluiten in de maatschappij en hun talenten te kunnen benutten. Hier
heeft de Academie voor Zelfstandigheid op ingespeeld door een trainingsprogramma te ontwikkelen die
studenten met een verstandelijke beperking ondersteunt op meerdere vlakken.
Landelijk kenniscentrum met 26 lokale academies in Nederland
De Academie voor Zelfstandigheid bestaat uit een landelijk kenniscentrum en inmiddels 26 lokale
academies door heel Nederland. Het kenniscentrum richt zich op het aanbieden, actualiseren en uitbreiden
van lesmateriaal. Dit doen we voor studenten, hun sociale netwerk, (zorg)instellingen, bedrijven en
scholen. Studenten kunnen voor training en ondersteuning terecht bij één van de lokale academies. Ze
krijgen hier een eigen trainer die hen begeleidt en verder helpt.
Brug én versneller
De Academie voor Zelfstandigheid is brug én versneller. We slaan een maatschappelijke brug naar het
bestaande sociale domein en speelveld en ontwikkelen het unieke talent van onze studenten. We maken
het lesprogramma op maat voor de student, zodat die sneller zelfstandiger wordt, en een baan krijgt, met
of zonder loonwaarde. En zodat de student zijn of haar burgerschap beter in kan vullen door echt mee te
doen. Zo brengen we vraag en aanbod bijeen. En adviseren we studenten, (zorg)instellingen, onderwijs of
bedrijven over regelingen en subsidiemogelijkheden.
We hanteren een integrale aanpak waarbij het belang van studenten en hun netwerk voorop staat. We
dienen de zakelijke doelstellingen van de opdrachtgever. Met ons werk dragen we bij aan het
maatschappelijk welzijn en daarmee ook aan vermindering van de maatschappelijke kosten.
Inclusiviteit voor iedereen
Onze missie? De kracht en talenten van mensen benutten. Met als doel dat zij (sociaal) zelfredzaam en
(economisch) zelfstandig worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Inclusiviteit voor
iedereen. Dit sluit aan op het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat iedereen gelijke rechten heeft. Ook
sluit onze aanpak aan op de doelstellingen in de Participatiewet. Onze brancheopleidingen sluiten aan op
de eisen van het reguliere onderwijs, en daarmee op de branche-erkenningen.
In 2020 heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met
ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe
brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke
werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap
naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. In de zomer van 2021 wordt voor de
eerste 300 studenten de brancheopleiding opgesteld op basis van een subsidieregeling van het ministerie
van VWS.
Studenten hebben eigen regie
Door deelname aan de Academie voor Zelfstandigheid bouwen studenten hun eigen portfolio om maximaal
te participeren met maatschappelijke meerwaarde. Hun netwerk kan hen ondersteunen in het verkrijgen
van vaardigheden doordat zij met hun portfolio overal kunnen werken aan het eigen maken van kennis en
kunde. Met behulp van de trainershandleiding kan hun netwerk delen van de training samen met studenten
doorlopen. Dit gaat op basis van voordoen, samendoen en nadoen.
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Immers daar waar de toepassing van wat gebeurt wordt ondersteund, wordt geleerd. Learning by Doing.
• Studenten die deelnemen aan de academie bouwen aan hun eigen talent. De Academie voor
Zelfstandigheid ondersteunt hen met een eigen methode.
• Studenten bouwen met een App een eigen leeromgeving op basis van hun vraag.
• De medewerkers van organisaties traint de academie zodat zij de methode van leren op de
gewenste wijze kunnen toepassen.
• Het netwerk van de student kan hen gestructureerd ondersteunen omdat de student een
eigen portfolio heeft.
The Dream Challenge
In het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (#MDT) gaan jongeren aan de slag met hun Dream
Challenge. Er worden de komende twee jaar duo’s gevormd. Eigen talenten worden ontwikkeld,
vriendschappen worden gesloten en samen zetten zij zich in voor een droom met een maatschappelijke
impact. Het onderwerp wordt bepaald door de duo’s zelf, evenals de uitvoering. 140 duo’s krijgen tot de
zomer van 2022 de kans om hun droom waar te maken. Hiervoor hebben de AvZ, 's Heeren Loo en
HandicapNL een subsidie ontvangen van ZonMw.
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