
Webinar Brancheopleidingen 20 april 2021 



Brancheopleidingen
Ontwikkeld in 2021 samen met 20 zorgaanbieders in 
de gehandicaptenzorg en ervaringsdeskundigen. 



Drie erkende brancheopleidingen

De drie ontwikkelde branche-erkende 
opleidingen, certificaten en 
branchediploma’s zijn erkend door 
relevantie brancheorganisaties en 
daardoor voor de hele branche VGN en 
bedrijfsleven van waarde. 

Ze erkennen de kennis en vaardigheden 
van de student en bieden daarmee inzicht 
in de verworven vakvaardigheden.

PM: De brancheopleiding woonhulp 
(VGN/ActiZ) valt buiten dit project, maar 
vormt een 4e landelijke praktijkopleiding



Drie erkende brancheopleidingen

1. Brancheopleiding assistent 
Facilitair met branche-erkenning 
RAS en NLQF.

2. Brancheopleiding assistent 
Logistiek met branche-erkenning 
NVG en NLQF.

3. Brancheopleiding assistent Groen 
met branche-erkenning LTO, VBN 
en de Federatie Landbouw en 
Zorg. 



Drie erkende brancheopleidingen
Wat leveren deze opleidingen de student 
op?
De student volgt de pre-entree 
brancheopleiding en sluit dit af met een 
diploma. 
of
Na module één kiest de student voor één of 
meerdere module(s) en sluit dit af met een 
certificaat.

Een passende uitdagende werkplek. Kans 
op doorstroom naar entree-opleidingen  
en/of praktijkverklaring en daarmee naar 
een vervolg opleiding binnen het MBO 
onderwijs.
Persoonlijke ontwikkeling!



Drie erkende brancheopleidingen 

Studenten die uitstromen met een certificaat of diploma van één van de 
brancheopleidingen worden doorgeleid naar zinvolle maatschappelijke 
activiteiten door de zorgaanbieder op basis van een indicatie dagbesteding.

Deze opleidingen hebben de volgende waarden:
Studenten hebben een erkend certificaat/diploma die voor het bedrijfsleven 
betekenis hebben in de zin dat ze bewijzen dat de vaardigheden voor de baan 
worden beheerst.



Voorbereiding implementatie (maart t/m juni)
Ontwikkeling subsidieregeling door VWS voor het gaan opleiden van 500 
studenten te verwachten in juni 2021. Dan worden ook alle documenten 
vrijgegeven. 

Academie voor Zelfstandigheid heeft de opdracht gekregen om voorbereid 
werk te verrichten om het mogelijk te maken om in september 2021 te 
kunnen starten met de eerste 200 studenten. In 2022 starten met de overige 
300 studenten.

Klankbordgroep die betrokken is bij het ‘voorbereidend werk’. Hierin 
participeren 10 zorgorganisaties, VGN, LFB en AvZ



Wat kunt u van ons verwachten (maart t/m juni 2021):

Webinars om organisaties goed te kunnen informeren over de voortgang. 
Eén webinar met algemene informatie op 20 april en één Webinar op 1 juni 
voor beslissers.

Een workshop voor het voeren van een intakegesprek voor de eerste 
organisaties die in september studenten gaan opleiden > wordt ontwikkeld 
door een trainer AvZ.

Een workshop voor trainers om studenten op te leiden volgens Blended 
learning en begeleiding en het inzetten van al het materiaal dat ontwikkeld 
is voor de drie brancheopleidingen > wordt ontwikkeld door trainer AvZ.

Ondersteuning bij verkenning op: zijn er al regionale 
samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van brancheopleidingen? 
Hoe we samenwerking in de regio's kunnen bewerkstelligen/motiveren 
en stimuleren.



Wat is het voorbereidend werk (maart t/m juni)

Inventariseren welke organisaties willen in september mogelijk  starten met 
het opleiden van de eerste 200 studenten? Hoeveel studenten hebben zijn 
als organisatie of vanuit een samenwerkingsverband?

Wat geven we hun om te kunnen starten, zijn er trainers die toegerust zijn 
om de brancheopleidingen te kunnen geven? Welke ondersteuning is hierbij 
nodig?



Drie erkende brancheopleidingen 

Als je wil starten in september meld dit dan bij:
info@academievoorzelfstandigheid.nl

Voor vragen kun je terecht bij:
isabel.verleun@zelfstandigzijn.nl of 06 - 42 26 81 41
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