Bijlage I, behorend bij artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert
door met inzet van scholing
Eisen catalogus
A. De subsidieaanvrager voegt bij de subsidieaanvraag een catalogus bij, waarin het volledige
aanbod is opgenomen van de scholing waarvoor de opleider subsidie aanvraagt. Hiervoor
wordt het verplichte format gebruikt dat beschikbaar wordt gesteld op
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.
B. In de catalogus staat ten minste de volgende informatie:
Doel en inhoud scholing
De aanvrager moet in de catalogus de scholing opnemen die hij kosteloos beschikbaar stelt
voor de deelnemers. In de catalogus moeten in ieder geval vijf verschillende vormen van
scholing worden opgenomen om zo diversiteit van het aanbod te waarborgen. Per scholing
moet worden aangegeven wat het doel is. Wat kan de deelnemer bereiken door het volgen
van de scholing? Daarnaast moet de inhoud van de scholing worden aangegeven. Welke
onderdelen bevat het scholingstraject? Hoeveel modules zijn er? Hoe is het
scholingstraject opgebouwd?
Aanvangsdatum, projectperiode, studieduur en studiebelasting.
Per scholing moet worden opgenomen wat de beschikbaarstelling, studieduur en de
studiebelasting is. Daarnaast moet in de catalogus de beoogde projectperiode worden
aangegeven waarbinnen de scholing dient plaats te vinden. Voor scholing die valt onder
categorie A, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, geldt dat alleen aanbod mag
worden opgenomen dat een minimale studiebelasting heeft van 8 uur. Voor scholing die
valt onder categorie B, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, geldt een eis van
een minimale studiebelasting van 16 uur.
Studierichting en niveau.
Bij elke scholing moet worden aangegeven wat de studierichting is. In de catalogus moet
ook het studieniveau worden opgenomen (middelbaar of hoger onderwijs) en de benodigde
voorkennis voor het volgen van de scholing.
Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Bij scholing die valt onder de categorieën B en C, als bedoeld in artikel 6, eerste lid,
onderdelen b en c, moet per vorm van scholing worden aangegeven welke vorm van
begeleiding en ondersteuning wordt gegeven. Deze begeleiding en ondersteuning kan
bestaan uit de volgende vormen:
o Individuele persoonlijke ondersteuning;
o Virtual classes;
o Webinars;
o (Online) workshops;
o Groepsdiscussie;
o Interactieve lessen;
o Praktijkopdrachten (voor zover mogelijk binnen RIVM richtlijnen);
o Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.
Bij scholing die valt onder categorie A, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, is
begeleiding en ondersteuning niet verplicht.
Resultaten voor de deelnemer
Voor elke vorm van scholing die in de catalogus is opgenomen, moet worden aangegeven
wat de resultaten zijn van die scholing. Wat leert de deelnemer? Wat kan hij/zij na
succesvolle afronding van het scholingstraject?
Toetsmomenten
In de catalogus moet per vorm van scholing worden opgenomen hoeveel en wat voor soort
toetsmomenten er zijn voor die scholing.
Bewijs van afronding
In de catalogus moet worden opgenomen wat voor soort bewijs de deelnemer na afronding
van de scholing ontvangt. Hierbij kan het gaan om een bewijs van deelname, een bewijs
van afronding, een getuigschrift, een certificaat of diploma.

Waarde van het traject
In de catalogus moet per vorm van scholing de reguliere prijs van die scholing worden
opgenomen.
Contactgegevens opleiders
In de catalogus worden de contactgegevens van de opleider of opleiders opgenomen,
zodat deelnemers contact kunnen opnemen.
C. In de catalogus wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de opleider. De
opleider draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden eenvoudig vindbaar en
raadpleegbaar zijn voor de deelnemer.
Het aanbod in de catalogus past binnen de voorwaarden die in de regeling worden gesteld aan de
verschillende categorieën van scholing.
In het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband zorgt de subsidieaanvrager
ervoor dat het volledige aanbod van alle opleiders in het collectief of samenwerkingsverband in
één catalogus gebundeld wordt en beschikbaar wordt gesteld. In de catalogus wordt per opleider
het scholingsaanbod gespecificeerd.

