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Het oriëntatieprogramma voor 
carrière switchers naar Zorg & Welzijn  

 
“Samen innoveren, inspireren, ontmoeten en opleiden in  

Centrum voor Zorg Slotervaart” 

 
Het oriëntatieprogramma voor carrière switchers naar Zorg 

en Welzijn is een initiatief van samenwerkende opleiders in de 
regio Amsterdam en Haarlemmermeer om carrière switchers 
beter voor te bereiden op de juiste baan in de sector, ontdek 

deze talenten voor uw organisatie en doen mee! 
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Het oriëntatieprogramma voor carrière 
switchers naar Zorg & Welzijn  

 

Ontdek het juiste talent voor uw organisatie 
Wat mooi dat ook uw organisatie belangstelling heeft voor ons oriëntatieprogramma voor carrière 
swithers naar de sector Zorg en Welzijn.  
 
Als collectief zijn we hard aan het werk om duurzame instroom naar de sector Zorg en Welzijn te 
realiseren. Hierbij informeren wij u over het oriëntatieprogramma en wat u van ons kunt 
verwachten, en wat u zelf kunt doen om het juiste talent voor uw organisatie aan te trekken.  
 
Aanleiding en doelstellingen 

Met de komende vergrijzing in aantocht en ontgroening in de zorg is de sector op zoek naar een 
duurzame instroom van medewerkers ook na de coronacrisis. Dat vereist niet alleen meer instroom 
maar ook minder uitval tijdens de opleiding. De toeleiding van nieuw talent voor de sector is zowel 
kwantitatief als kwalitatief nu niet voldoende. Vanuit het Transferpunt Zorg en Welzijn constateren 
wij dat carriere switchers geen goed beeld van de sector hebben en graag fysiek kennis willen maken 
met de sector om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, voordat zij een bewuste keuze 
maken voor een opleiding/werkgever. Tevens geven werkgevers aan dat zij zich bewust zijn van de 
noodzaak om zowel kwantitatief als kwalitatief op te leiden voor de komende ontgroening binnen de 
eigen organisatie en de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, maar over onvoldoende 
begeleidingscapaciteit beschikken om grote aantallen kwalitatief te begeleiden op de werkvloer.  
 
Maar ons programma sluit ook aan bij Amsterdam Vitaal & Gezond, een stadsbrede samenwerking 
van Sigra, gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en Cliëntenbelang Amsterdam met de opgave om te 
zorgen dat alle Amsterdammers vandaag en in de toekomst toegang hebben tot kwalitatief en 
betaalbare zorg.1 Om dit te realiseren heb je de juiste zorgprofessionals nodig.  
 
Vanuit een collectieve visie van de initiatiefnemers, is de ambitie ontstaan om een fysieke 
oriëntatieprogramma aan te bieden waar carrière switchers kennis kunnen maken met de sector 
door het aanbieden van een aantal activiteiten, waaronder een lesprogramma van zowel de HBO als 
MBO instellingen, gastcolleges van werkgevers, matchingsdagen met werkgevers, een 
loopbaangesprek met een loopbaanadviseur, simulatie ruimtes om te oefenen en te ervaren hoe je 
werkt, kennis maken met cliënten om te horen welke zorg en attitude zij belangrijk vinden. Een 
toegankelijk fysieke plek waar starters, herstarters en doorstarters kunnen proeven, leren, werken, 
oefenen en testen hoe het is om vandaag in de zorg te werken, maar waarbij ook naar de toekomst 
wordt gekeken.  
 
Hiermee denken we een actieve bijdrage te leveren aan het verhogen van het opleidingsrendement, 
zowel kwalitatief als kwantitatief.  
 
Daarom willen wij als MBO- en HBO- instellingen in Amsterdam en Haarlemmermeer samen met ons 
partners, House of Skills, gemeente Amsterdam en de Sigra, een bijdrage leveren aan een nieuwe 
manier van toe leiden naar de arbeidsmarkt. Samen met de SIGRA hebben we het doel om de 

                                                
1 https://vitaalgezond.amsterdam 

https://vitaalgezond.amsterdam/
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komende twee jaar 300 leerwerkplekken regionaal te vullen.  
 

Het Transferpunt Zorg en Welzijn, onderdeel van House of skills2 is opgericht om ondersteuning te 

bieden aan mensen die op zoek zijn naar een baan in de sector Zorg en Welzijn. Een aantal 

vertegenwoordigers van opleidingsinstituten in de regio Amsterdam werken hierin samen om deze 

groep wegwijs te maken in het aanbod van opleidingen. In deze samenwerking is het 

oriëntatieprogramma voor carrière swithers tot stand gekomen. Een mooi programma ter 

ondersteuning van het arbeidsmarkt en opleidingsvraagstuk voor  de sector Zorg en Welzijn binnen 

de regio.  

Vanaf september 2021 wordt dit programma blended (een combinatie van fysiek en online) in 

Louwes Lab, een vleugel van het oude Slotervaart ziekenhuis aangeboden voor iedereen die of een 

beter beeld van de sector wilt hebben ter voorbereiding op een carrière in de sector of voor zij 

instromers zonder een leerwerkplek.  

 

Voor wie is dit programma? 

Het programma is bedoeld voor carrière switchers;  personen van 23 jaar of ouder met werkervaring 

en een taalniveau Nederlands van minstens B2. Personen die interesse hebben voor de sector op 

zowel MBO als HBO niveau, maar zich nog moeten oriënteren op de sector om een bewuste keuze te 

maken. Of personen die zich hebben aangemeld voor een BBL traject maar nog geen leerwerkplek 

hebben.  

 

Wie zijn de partners? 
Gemeente Amsterdam, Sigra, Hogeschool van Amsterdam, InHolland Academy, Nova College, Roc 

Top, House of Skills, RocvA als penvoerder en aangesloten werkgevers.  

 

Wat houdt het oriëntatieprogramma in? 
In maximaal 6 maanden en minimaal 6 weken maken deelnemers kennis met de verschillende 

mogelijkheden en opleidingen. Bijvoorbeeld verzorgende in een woonzorgcentrum voor ouderen of 

de thuiszorg of en verpleegkundige in een ziekenhuis, werken in een huisartspraktijk, het begeleiden 

van gehandicapten.  

Het gaat om opleidingen voor de zogenaamde kans-beroepen. Zo zijn er ook mogelijkheden in de 

jeugdzorg en gehandicaptenzorg. We beperken ons hierbij tot de kans-beroepen: alleen banen 

waarbij op dit moment veel vacatures zijn. Na het oriëntatieprogramma kan iemand een andere 

opleiding gaan doen, maar het oriëntatieprogramma is voornamelijk gericht op kansberoepen. 

Het is de bedoeling dat de deelnemer: 

● Een beeld krijgt van eigen skills3 en welke aansluiten bij welke branche en opleiding; 

● Een beeld krijgt van welke banen en opleidingen richting werk beschikbaar zijn; 

● Een beeld krijgt van wat het beroep inhoudt; 

                                                
2 Samenwerking met de gemeente Amsterdam, SIGRA en de opleidingsinstituten (ROCvA, ROC TOP, Nova 
college, HvA en InHolland) 
3 Middels Transferpunt Zorg en Welzijn (onderdeel van House of Skills) worden skills in kaart gebracht. 
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● Helder krijgt óf hij of zij in deze sector aan het werk wil; 

● Een werkgever vindt bij wie hij of zij kan starten met een BBL, flexibele deeltijd of duale 

opleiding; 

● Zich voorbereidt op deze opleiding door een eerste kwalificatie te behalen (MBO certificaat 

Individuele Basiszorg als onderdeel van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn).  

De deelnemers krijgen informatie over de volgende opleidingen en werkvelden: 

Niveau Mbo-hbo Opleiding  

2 mbo Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn 

3 mbo Verzorgende IG  

3 mbo Begeleider Gehandicaptenzorg 

4 mbo Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg  

4 mbo Doktersassistent 

4 mbo Tandartsassistent 

4 mbo Mbo-verpleegkunde  

6 hbo HBO-verpleegkunde  

6 hbo Pedagogiek 

6 hbo Social Work-profiel zorg of jeugd/ 

6 hbo  Zij instroom jeugd – gezinsprofessional  

 

Het gaat dan met name om de opleidingen die speciaal ontwikkeld zijn voor zij instromers. Deze 

opleidingen zijn vaak zo veel mogelijk verkort. Daarnaast maken de deelnemers kennis met 

werkgevers en professionals. In het programma is er gelegenheid voor een proefplaatsing van 

maximaal 2 maanden. Het programma start zes maal per jaar maar deelnemers kunnen wel continu 

instromen.  

Het programma is opgebouwd uit 4 blokken van 5-6  weken per blok. Blok A bestaat uit een 

algemene programma over de verschillende werkvelden. Zowel de HBO als MBO opleiders leveren 

docenten voor deze onderdelen.  

Blok A is een theoretische introductie van de verschillende werkvelden en doelgroepen. 

Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. beroepen in de gezondheidszorg, ontwikkelingsfasen 

(baby tot ouderen), branches en taken (kinderopvang, VVT, jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, 

eerstelijnszorg, ziekenhuis), methodisch werken, samenwerkingsvaardigheden, persoonsgericht 

communiceren, uiterlijke verzorging, voeding, interculturele zorg en zorgtechnologie.  

Blok B is een verdieping van Blok A. Gedurende Blok B organiseren wij een aantal matchingsdagen 

met werkgevers. Wanneer er een match is dan is het fijn als een deelnemer een paar dagen mee kan 

lopen in de praktijk. Blok B is ook de start van het behalen van een MBO certificaat Individuele 

Basiszorg.  

Blokken C en D zijn de periodes dat deelnemers eventueel met proefplaatsing een aantal weken 

stage kunnen lopen bij de werkgever. Voor het behalen van een certificaat is het van belang dat de 

deelnemer de gelegenheid krijgt een examen af te nemen in de praktijk. Mocht er geen match zijn 

tussen deelnemer en werkgever, dan is het voor de deelnemer nog mogelijk een switch te maken 

naar of een ander werkveld of andere werkgever.  

Gedurende het hele programma worden deelnemers begeleidt door een leercoach. De leercoach 

bewaakt het proces en is ook de verbinder tussen deelnemer en werkgever en tevens het 

aanspreekpunt voor werkgevers over de voortgang van een deelnemer tijdens de proefplaatsing.  
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Omdat dit zowel een nieuw als een maatwerkprogramma betreft, is het nog niet in te schatten hoe 

lang het programma per deelnemer zal duren.  

Iedereen investeert  
Deelname aan het programma kost € 1800 per deelnemer. De deelnemer kan een onderdeel van 6 

weken volgen of het gehele programma van 20 weken. Dat heeft geen invloed op de prijs. Men kan 

immers gedurende het gehele schooljaar instromen en flexibel uitstromen. Zodra iemand die aan 

het oriëntatieprogramma deelneemt, bijvoorbeeld kan starten met een baan en opleiding die goed 

past dan is het belangrijk dat deze persoon zonder onnodig tijdverlies uit het oriëntatieprogramma 

kan stappen. Voor de kosten van de ontwikkeling en uitvoering voor het eerste half jaar wordt het 

programma mee gefinancierd door gemeente Amsterdam.  

Afhankelijk van de financiële situatie van een geïnteresseerde (in dienst, werkzoekende, in 

Amsterdam, buiten Amsterdam) wordt bepaald wie (UWV, RWC, latende werkgever of deelnemers 

zelf) de kosten betaalt.  

Voor ontvangende werkgevers vragen we een bijdrage in de vorm van actieve participatie, te denken 

aan een of meer van de volgende onderdelen: 

● Gastcollege over het werkveld (Blok A) 

● Matchingsdagen (Blok B) 

● Proefplaatsing (Blok C/D) 

● In dienst nemen van een zij instromer  

● Participeren in het klankbordgroep  

Duur programma  
September 2021-december 2022  
Met structurele financiering komt een meerjarenplanning  

  

Locatie 

De lessen vinden plaats in het Centrum voor Zorg Slotervaart (oude Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam 

en worden uitgevoerd door Hogeschool Inholland Academy, Hogeschool van Amsterdam, Nova College 

onder coördinatie van Roc van Amsterdam/Flevoland.  

Hoe zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden verdeeld? 
 
Dit programma bestaat uit: 
 

Projectleider  RocvA  

Onderwijscoördinator HvA  

Stuurgroep  RocvA, Roc Top, Nova College, InHolland Academy, HvA 

Projectgroep  HvA (onderwijscoördinator), Gemeente Amsterdam, 
Sigra, RocvA (projectleider), House of Skills  

Onderwijs ontwikkelgroep  HvA (onderwijscoördinator), RocvA, Roc Top, Nova 
College, InHolland Academy, 
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Klankbordgroep  HvA (onderwijscoördinator), werkgevers, RocvA 
(projectleider) 

Team Communicatie  Gemeente Amsterdam, RocvA, Sigra, House of Skills  

Facilitair  RocvA  

           

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat u ook een actieve bijdrage wilt 

leveren aan dit mooie initiatief.  

 

Heeft u vragen of wilt u meedoen mail 

h.schuengel@rocva.nl 

https://houseofskillsregioamsterdam.nl/orientatieprogramma-zorg-en-welzijn 

 

met vriendelijke groeten,  

namens team oriëntatieprogramma  

Helena Schuengel  

projectleider oriëntatieprogramma voor carrière switchers 

 

 
Over Transferpunt Zorg en Welzijn  
Transferpunt Zorg en Welzijn is onderdeel van House of Skills en sinds begin september 2020 
operationeel. Op dit moment maken een aantal zorg- en welzijnsorganisaties in de Metropoolregio 
Amsterdam gebruik van de diensten van het Transferpunt. Sinds 3 september hebben 690 
werkenden en/of werkzoekenden zich aangemeld.  
 
Het Transferpunt is een publiek-private samenwerkingsverband van; gemeente Amsterdam, UWV, 
WSP, Het Regionaal Werkcentrum Amsterdam, Regioplus, Sigra, Nieuwzorg, RocvA, ROC TOP, HvA, 
InHolland Academy, Nova college, TNO en Luchtvaart Community Schiphol. 
 
Ons doel is vraag, opleidingen en aanbod voor de zorg- en welzijnssector op basis van met name 
skills beter op elkaar te laten aansluiten.  
https://houseofskillsregioamsterdam.nl/transferpunt-zorg-en-welzijn 
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