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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Het project is een samenwerking van landelijke partijen
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Het initiatief
• Dit project is ontstaan in 2019
vanuit de wens van het
werkveld het onderwijs beter
te laten aansluiten bij de
wensen en leerbehoeften van
vele nieuwe instromers en
huidige medewerkers in zorg
en welzijn.
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
VVT
• In de regio’s Rotterdam en Eindhoven zijn pilots gestart vanuit de Arbeidsmarktagenda 2023.
• In de regio Amersfoort/Eemland is een pilot gestart vanuit RAAT.
De 3 pilots zijn met elkaar verbonden.
GHZ
• Voor de GHZ worden landelijk pilots uitgevoerd met oa ASVZ en ‘s Heerenloo.
Inmiddels wordt er bij steeds meer zorg & welzijn organisaties flexibel geschoold en zijn er veel
mbo onderwijsorganisaties die dit aanbieden.
Met de assistent-beroepen en kinderopvang wordt verkennend gesproken over aansluiting bij
het initiatief.
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Doelen
• Overzicht te bieden in alle landelijke ontstane initiatieven op het gebied
van flexibel opleiden in zorg en welzijn.
• Eén landelijke aanpak van flexibel onderwijs voor volwassenen in zorg en
welzijn te realiseren met een heldere structuur.
• Het realiseren van landelijke erkenning door zowel zorg en welzijn als
onderwijsorganisaties van de flexibele aanpak (civiel effect).
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Een leereenheid:
“Een leereenheid is een op zichzelf staand en samenhangend geheel van
systematisch begeleide leeractiviteiten dat deel uitmaakt van een groter
geheel. Het behalen van een leereenheid maakt het zelfstandig uitvoeren
van een afgebakend geheel van werkzaamheden in zorg & welzijn
mogelijk.”
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
MBO certificaten / Leereenheden
• De inhoud van leereenheden/mbo-certificaten is voor iedereen
beschikbaar.
• Onderwijs wordt in co-creatie met het werkveld vormgegeven
(voorwaarde is erkenning voor betreffende opleiding).
• Leereenheden zijn 3e leerweg, de inhoud van het onderwijsprogramma
wordt op maat samengesteld.
• Leereenheden en mbo-certificaten zijn bedoeld als volwassenen/post
initieel mbo-onderwijs.
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
MBO verklaring/certificaten
MBO verklaring
• Vanaf augustus 2021 ontvangen studenten, die het mbo zonder diploma verlaten, een mbo-verklaring. In de
mbo-verklaring zijn de resultaten opgenomen die de student wél heeft behaald. De mbo-verklaring kan zo
bijdragen aan het vinden van werk en/of terugkeer naar het mbo. Het model voor de mbo-verklaring is
vastgelegd in een regeling.
MBO certificaat
• Mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met
een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door
de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Een mbo-certificaat kan
worden verbonden aan een keuzedeel of aan een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding. Een mbocertificaat wordt alleen hieraan verbonden als het een zelfstandige betekenis heeft op de arbeidsmarkt
• OCW stelt geen leereenheden vast, maar wel mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen (delen van een
enkele kwalificatie)
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Het leereenheden principe
Flexibel opleiden met leereenheden biedt mogelijkheden voor zij instroom en
doorstroom:
• Versnellen
• Vertragen
• Verdiepen
• Verbreden
• Valideren

Hierdoor wordt niet alleen zij instroom en doorstroom mogelijk, ook mobiliteit tussen
branches wordt eenvoudiger realiseerbaar.
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Het leereenheden principe
Leereenheid
Leereenheid
Leereenheid
Generieke vakken
Keuzedelen
Diploma
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Flexibel Beroepsonderwijs Volwassenen
Leereenheden
Wat is er al ontwikkeld??
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Opleidingen in leereenheden
MBO

Opleiding

Crebo

MBO 1

Assistent dienstverlening en zorg

25251

MBO 2

Helpende Zorg & Welzijn

25498

MBO 3

Verzorgende IG

25656

MBO 3

Begeleider Specifieke Doelgroepen (MZ 3)

25476

MBO 3

Begeleider Gehandicaptenzorg (MZ 3)

25475

MBO 4

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (MZ 4)

25478

MBO 4

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (MZ 4)

25477

MBO 4

Verpleegkunde

25655

MBO 4

Praktijkopleider*

25487
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Enkele voorbeelden
Leereenheden

Assistent dienstverlening en zorg

MBO
verklaring

MBO
certificaat

In aanvraag

1.

Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn

Ja

Nee

Ja

2.

Individuele zorg verlenen

Ja

Nee

Ja

De aanvraag MBO certificaten voor de opleiding Assistent Dienstverlening en zorg wordt gedaan vanuit
brancheorganisatie ActiZ; dit ter vervanging van de branchekwalificatie thuishulp A (welke gaat vervallen).
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Enkele voorbeelden
Leereenheden

Helpende Zorg & Welzijn

MBO
verklaring

MBO
certificaat

In aanvraag

1.

Plannen en voorbereiden van ondersteunende
begeleiding en zorg

Ja

Nee

2.

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Ja

Ja (C0033)

3.

Individuele basiszorg verlenen

Ja

Ja (C0039)

Keuzedeel

Helpende Plus

Ja

Ja (K0905)

Eerder
ontwikkeld als
leereenheid 4*

Keuzedeel

Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische
zorgvrager

Ja (K1236)

Eerder
ontwikkeld als
keuzedeel 5 *

* Deze inhoud valt buiten het kwalificatiedossier

14/09/2021

14

Enkele voorbeelden
Leereenheden

Verzorgende IG

MBO
verklaring

MBO
certificaat

Aanvraag

1.

Plannen en ondersteunende begeleiding van zorg

Ja

Nee

2.

Creëren van een optimale woon- en leefomgeving
voor de zorgvrager

Ja

Ja (C0052)

3.

Individuele zorg verlenen

Ja

Ja (C0053)

4

Verpleegtechnisch handelen

ja

Nee

Ja

Keuzedeel

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

ja

Ja (K0118)

*

Ja
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Begeleider specifieke doelgroepen
Leereenheden

Begeleider Specifieke Doelgroepen (MZ 3)

MBO
verklaring

MBO
certificaat

1.

Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

Ja

Nee

2.

Individuele ondersteuning inde maatschappelijk zorg

Ja

Ja (C0059)

3.

Ondersteuning in de omgeving

Ja

Nee

4.

Verpleegtechnisch handelen

ja

Nee

Keuzedeel

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

ja

Ja (K0118)

5

Kwaliteitszorg

ja

Nee

Aanvraag

*
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Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Leereenheden

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (MZ 4)

MBO
verklaring

MBO
certificaat

Aanvraag

1.

Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

Ja

Nee

ja

2.

Individuele ondersteuning van de cliënt met
(verstandelijke) beperking

Ja

Ja (C0040)

3.

Ondersteuning aan cliënten met (verstandelijke)
beperking in de omgeving

Ja

Ja (C0042)

4.

Verpleegtechnisch handelen

Ja

Nee

5.

Coördinatie en organisatie

ja

Nee

Ja

6.

Kwaliteitszorg

Ja

Nee

Ja
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Regionaal overzicht

9/21/2021

ROC

link website

contactpersoon voor meer
mailadres
informatie

Alfa College

https://www.alfa-college.nl/volwassenen

zie site

zie site

Aventus

https://www.aventus.nl/opleidingen/cursus/bijscholing-zorg-enwelzijnsbranche-97/type/cursus-84

Paulien van Schooten

p.vanschooten@aventus.nl

Deltion

https://www.deltion.nl/voorvolwassenen/onderwijsaanbod?filters[]=course116&filters[]=learningPath-cursus&p=2

Agnes Mulder

ajmulder@deltion.nl

Graafschap College

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/branche-erkendleertraject-gespecialiseerd-verzorgende-psychogeriatrie/

Jochem Sipkens

j.sipkens@gmail.com

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/keuzedeelverplegende-en-verpleegtechnische-handelingen/

Marijke Melsert

m.melsert@graafschapcollege.nl

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/keuzedeelverzorgende-en-verpleegtechnische-handelingen-k0118/

Marijke Melsert

m.melsert@graafschapcollege.nl

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/keuzedeelhelpende-plus-2/

Marijke Melsert

m.melsert@graafschapcollege.nl

https://graafschapcollege.nl/bedrijfsopleiding-cursus/mbo-certificaatondersteuning-thuis/

Marijke Melsert

m.melsert@graafschapcollege.nl

Hoornbeeck

www.hoornbeeckconnect.nl/skillscentrum

Marretje Hakvoort

Landstede

https://www.groeiopleidingen.nl/

Pleunie Blaauw

htm@hoornbeeck.nl en
connectapeldoorn@hoornbeeck.nl
pblaauw@landstede.nl

ROC van Twente/
Endoor

https://www.endoorleren.nl/kom-werken-in-de-zorg/zorgopleidingswijzer Elma Lubberink

elubberink@endoorleren.nl

Regio Plus

Flexibilisering Beroepsonderwijs Volwassenen - RegioPlus

nvt

nvt

SBB

Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen
(mboraad.nl)
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