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Geachte heer , 
 
Op 2 november 2020 heeft u in het kader van de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL 
leert door met inzet van scholing (NLLD – S)’ subsidie aangevraagd voor het 
project “NL Leert door binnen de Agro en Food industrie”. 
 
Gebaseerd op: 
 
 Titel 4.2 (Subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 
 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S), 

hierna: Regeling; 
 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, hierna: Kaderregeling; 
 uw volledige aanvraag van 2 november 2020;  
 en aanvullende informatie van 22 december 2020 
 
besluit ik tot het verlenen van de volgende subsidie: 
 
 
Projectnummer: 2020NLLD2023104 
Project: NL Leert door binnen de Agro en Food industrie 
Projectperiode: 28 januari 2021 t/m 31 juli 2021 
Subsidie: € 1.500.000 
Voorschot:  € 900.000 (60% van het subsidiebedrag) 
Aantal scholingstrajecten 
categorie C: 

1.500 

 
Deze subsidie wordt verleend voor de in de subsidieaanvraag beschreven 
activiteiten. Hierbij geldt dat u moet voldoen aan de voorwaarden van de 
Regeling. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 
 
Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 
 
 Bijlage II, u dient de scholing uit de catalogus zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 5 februari 2021 beschikbaar te maken via een online ‘bibliotheek’ op 
uw website. Het moet voor de deelnemer duidelijk zijn dat deze scholing 
kosteloos wordt aangeboden.  
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 Bijlage IV, behorende bij artikel 13, tweede lid, onderdeel C van de Regeling. 
Hierin zijn de administratieverplichtingen opgenomen. 

 Artikel 15 van de Regeling, waarin de wijze van verantwoorden is opgenomen.  

Aanvullende voorwaarde 
Subsidie in het kader van de Regeling heb ik ook verstrekt aan FNLI. Ik heb 
geconstateerd dat deze subsidieontvanger dezelfde scholing aanbiedt. U moet 
ervoor zorgen dat dezelfde scholing niet meerdere malen wordt aangeboden aan 
dezelfde deelnemer. Deze voorwaarde moet u opnemen in de overeenkomst met 
de deelnemer. 
 
Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt binnen zes weken een voorschot van € 900.000. Dit betreft 60% van 
het subsidiebedrag ad € 1.500.000. 
 
Als u de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebt verricht en u hebt 
voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, ontvangt u het 
restant, ad 40% na vaststelling van de subsidie. De voorschotten worden 
verrekend met het vastgestelde bedrag bij de subsidievaststelling.  
 
Het voorschot en het restant maak ik aan u over op bankrekening 

 ten name van Stichting SOL onder vermelding van het 
voornoemde projectnummer. 
 
Subsidievaststelling  
Binnen 22 weken na beëindiging van de uitvoering van alle in de 
subsidiebeschikking genoemde maatregelen, dient u een verzoek in tot het 
vaststellen van de subsidie. Hiervoor gebruikt u het Subsidieportaal en het op de 
website van Uitvoering van Beleid beschikbare formulier. Dit verzoek moet 
uiterlijk op 1 oktober 2021 in mijn bezit zijn. Daarbij toont u aan door middel 
van een activiteitenverslag en financiële verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen dat de subsidiegelden 
rechtmatig zijn besteed en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 
 
Meldingsplicht 
Krachtens de bepalingen van artikel 5.7 van de Kaderregeling bent u onder meer 
verplicht mij onverwijld een schriftelijke melding te doen (vergezeld van een 
toelichting) zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of zich andere 
omstandigheden (zullen) voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing 
tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.  
 
Indien u voor dezelfde activiteiten al uit anderen hoofde subsidie ontvangt of hebt 
aangevraagd, dan wel in verband daarmee andere inkomsten verwerft, anders 
dan aangegeven in uw subsidieaanvraag, doet u mij daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling. 
 
Indien surseance van betaling wordt aangevraagd of in het geval van dreiging of 
aangifte van faillissement dient u mij hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te 
doen. 
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Voor de volledigheid maak ik u erop attent dat de hierboven genoemde 
omstandigheden, op grond van artikel 4:48 van de Awb kunnen leiden tot 
(ambtshalve) intrekking of wijziging van de subsidie.  
 
Onderzoek, inzage en evaluatie 
Aan deze subsidie is in artikel 18 van de Regeling de verplichting verbonden dat u 
desgevraagd aan ambtenaren van mijn ministerie inzage verstrekt in de 
bijgehouden administratie en alle inlichtingen verstrekt die noodzakelijk zijn om 
een juist inzicht te verkrijgen in de uitvoering van het projectplan en de besteding 
van de subsidie. Ook bent u op grond van artikel 16 van de Regeling gebonden 
om de uitvoering van uw project te evalueren.  
  
Tot slot  
Mocht blijken dat niet, of niet volledig wordt voldaan aan de in de Regeling of 
Kaderregeling opgenomen verplichtingen, dan bestaat de mogelijkheid dat op 
grond van de artikelen 4:46 en 4:48 of 4:49 van de Awb de verleende subsidie 
(gedeeltelijk) wordt ingetrokken of op een lager bedrag zal worden vastgesteld.  
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bezwaar maken. U leest hier 
meer over in de bijlage.   
 
Op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl vindt u meer informatie over de 
subsidieregeling en wat er van u verwacht wordt.  
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 

 

drs.  
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BIJLAGE: 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:  
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden 
Bureau Ondersteuning team 1 
Postbus 90801 
2509 LV ’s-Gravenhage  
(Fax 070 333 5116)  
 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. 
Ten behoeve van een spoedige afhandeling van uw bezwaarschrift verzoeken wij u 
een afschrift mee te sturen van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Het 
bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt 
bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat 
het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met 
tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar:  
wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
 

























4 maanden. 8 dagen 120 uur Het niveau van de opleiding kan het beste 

gedefinieerd worden als vergelijkbaar met 

middelbaar beroeps onderwijs op niveau 4.  

Benodigde voorkennis/vooropleiding

voor het volgen van de opleiding;

werken aan de eindopdracht.

De opleiding is een verdieping en uitbreiding van 

kennis en vaardigheden die opgedaan zijn op het 

niveau van niveau 3.  

MBO 4 De opleiding is een verdieping en uitbreiding van 

kennis en vaardigheden die opgedaan zijn op het 

niveau van niveau 3.  

9 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 

maanden

84 uur Voedingsmiddelentechnologie. 

Conservering/Microbiologie. 

Laboratoriumvaardigheden: analyseren en 

bepalen van microbiologisch en chemische 

eigenschappen van voedingsmiddelen volgens 

lab voorschriften.

HBO Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO).



8 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 

maanden

84 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO n.v.t.

6 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 

maanden 

63 uur Voedingsmiddelentechnologie, marketing, 

bedrijfskunde, consumentengedrag

HBO De cursus is ontwikkeld voor foodprofessionals 

op mbo+/hbo-niveau met interesse in marketing.



9 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 

maanden

84 uur Voedingsmiddelentechnologie; bedrijfskunde; 

economie; verbetermethodieken; logistiek; hrm; 

organisatiekunde

HBO n.v.t.

18 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 6 

maanden

168 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO •	Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO).

•	Afgeronde cursus Levensmiddelenchemie 

(voorheen de cursus Basis Biomoleculen) of 

vergelijkbare kennis.



9 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 

maanden

84 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO). 

Afgeronde cursus Levensmiddelenmicrobiologie 

of vergelijkbare kennis.

9 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 5 

maanden

63 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO n.v.t.



4 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 2 maand32 uur Voedingsmiddelentechnologie, zuiveltechnologie HBO n.v.t.

4 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 maand32 uur Voedingsmiddelentechnologie, vleestechnologie HBO n.v.t.



4 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 maand32 uur Voedingsmiddelentechnologie, 

drankentechnologie

HBO n.v.t.

4 of 6 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 5 m 32/ 48 uur Voedingsmiddelentechnologie, 

bakkerijtechnologie

HBO n.v.t.



11 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 6 maan99 uur Voedingsmiddelentechnologie, projectmanager, 

verpakken

HBO De opleiding is bedoeld voor mensen die zich 

willen omscholen/bijscholen tot projectmanager 

speciaal gericht op verpakkingen. Mensen met 

een achtergrond in de levensmiddelenindustrie, 

FMCG, grafische industrie, algemene 

projectmanagers, Food Designers, (directie) 

secretaresses zijn interessante cursisten voor 

deze opleiding.

4 dagen 32 uur Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met 

plantenteelt te maken heeft en zich verder wil 

verdiepen in de plantenfysiologie, b.v. 

tuinbouwondernemers, teelt / teeltmanagers / 

specialisten, (hoofd) telers en 

productiemedewerkers.

HBO Deze cursus wordt gegeven op HBO-niveau. 

Deelnemers dienen daarom minimaal MBO of 

gelijkwaardig te hebben.



4 dagen 32 uur Medewerkers hebben minimaal een BSc. bij 

voorkeur in de landbouw of moleculaire biologie 

en enige kennis van genetica. Deze opleiding is 

ook geschikt voor medewerkers met een MSc 

diploma zonder fokkerij. Indien u geen kennis 

heeft van plantengenetica of deze wilt opfrissen, 

kunt u ter voorbereiding van deze cursus de 

online cursus plantengenetica volgen. Het 

cursusmateriaal is op bachelor + niveau.

HBO Medewerkers hebben minimaal een BSc. bij 

voorkeur in de landbouw of moleculaire biologie 

en enige kennis van genetica. Deze opleiding is 

ook geschikt voor medewerkers met een MSc 

diploma zonder fokkerij. Indien u geen kennis 

heeft van plantengenetica of deze wilt opfrissen, 

kunt u ter voorbereiding van deze cursus de 

online cursus plantengenetica volgen. Het 

cursusmateriaal is op bachelor + niveau.

6,5 dagen 52 uur Voordat u aan deze cursus deelneemt, dient u de 

online cursus Groeien zonder daglicht succesvol 

af te ronden. Of je hebt vergelijkbare kennis 

opgedaan via andere opleidingen of 

praktijkervaring. Bespreek dit met de 

cursusleider.

WO Voordat u aan deze cursus deelneemt, dient u de 

online cursus Groeien zonder daglicht succesvol 

af te ronden. Of je hebt vergelijkbare kennis 

opgedaan via andere opleidingen of 

praktijkervaring. Bespreek dit met de 

cursusleider.







Groepsbegeleiding, individuele begeleiding Het opleidingsprogramma omvat 3 cursussen van twee dagen en een eindopdracht. 

De toelichting op de eindopdracht staat in hoofdstuk 4

•	Deze cursus geeft inzicht in de specifieke eigenschappen van de groeiplaats onder de spelonderdelen van de golfbaan en sportvelden. 

•	Kennis van de bodem en groeiplaatsleer worden aangevuld met de nieuwste inzichten betreffende de verbetering.

•	De kennis van het waterbeheer wordt aangevuld met de nieuwste inzichten betreffende wateropslag, waterbehandeling en plaatsspecifiek beregenen.

•	Deze cursus verschaft het inzicht in de ecologische principes van de intensief gebruikte grasmat.  

•	De kennis van de gebruikte grassen en de ecologie van grasmat wordt aangevuld met de nieuwste inzichten betreffende duurzaam beheer.

•	Na de cursus is de deelnemer in staat zijn plannen te presenteren aan management van de golfbaan.

Interactieve lessen, groepsdiscussie en practica Micro-organismen zijn alom tegenwoordig. De omgeving en het voedingsmiddel selecteren welke soorten tot ontwikkeling kunnen komen. Daarbij spelen milieufactoren zoals 

zuurtegraad, zuurstof, wateractiviteit en temperatuur een belangrijke rol. Tijdens de practica doe je ervaring op met de meest voorkomende microbiologische analysetechnieken



Interactieve lessen In deze cursus leer je technieken die het werk van de kwaliteitsfunctionaris in het bedrijf ondersteunen. Dit houdt in dat je weet welke kwaliteitscontroles moeten worden opgezet 

en dat je kunt adviseren hoe de kwaliteit van tussenproducten en eindproducten verbeterd kan worden. Daarnaast leer je een HACCP-analyse uitvoeren en een 

kwaliteitszorgsysteem opzetten en implementeren.

Interactieve lessen; praktijkopdrachten Binnen deze cursus ga je, mede aan de hand van een zelf op te stellen bedrijfs-/merkportfolio, kennis opdoen en toepassen op het gebied van inkoop en verkoop binnen de food 

business.



Interactieve lessen; praktijkopdrachten; groepsdiscussie In deze cursus krijg je kennis en inzicht in de bedrijfskundige en managementaspecten die spelen binnen Food-bedrijven. De bedrijfseconomische en logistieke invalshoek komen 

hierbij aan bod. Daarnaast ga je je verdiepen in verschillende verbetermethodieken die gebruikt worden in de Food industrie, zoals TPM, Lean en Six Sigma.

Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten In deze cursus maak je kennis met de theorie van productontwikkeling en de daarbij behorende aspecten waaronder ingrediënten, onderzoeksmethodieken, analysetechnieken en 

sensoriek. Je maakt met name kennis met de wereld van ingrediënten. In een levensmiddel vormen ingrediënten de bouwstenen die bijdragen aan de verschillende functies 

(voedend, stabiliteit, sensorisch) . Daarbij wordt aandacht besteed aan grondstoffen en aan hulpstoffen - met speciaal aandacht voor de vele toepassingsmogelijkheden van 

hydrocolloïden, bijvoorbeeld zetmelen, gommen, xantaan, carragenen, pektines, agar naast eiwitten (met name gelatine, melkeiwitten). 



Interactieve lessen, groepsdiscussie en practica In deze cursus verkrijg je inzicht in de gevaren van micro-organismen, allergenen, natuurlijke gifstoffen en contaminanten in de productieketen. Daarnaast wordt de 

microbiologische houdbaarheid in relatie tot product- en procesfactoren behandeld.

Interactieve lessen; groepsdiscussie; practica Alle belangrijke aspecten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie komen in vogelvlucht voorbij. Theorie wordt afgewisseld met practica. Een greep uit de 

cursusonderwerpen:

•	De houdbaarheid van voedingsmiddelen en de rol van verpakking daarbij.

•	De gevolgen van langdurige opslag voor de samenstelling van levensmiddelen.

•	De procestechnologische verwerkingen die een voedingsmiddel ondergaat om tot een consumeerbaar eindproduct te komen.

•	De samenstelling van voedingsmiddelen en de relatie tussen de verschillende grondstoffen en procestechnische bewerkingen.

•	Het nut van kwaliteit borgen en de bijbehorende wet- en regelgeving.



Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten De onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Samenstelling en eigenschappen van melk;

- Veel voorkomende processtappen bij de bereiding van zuivelproducten.

- Invloed van diverse processtappen op de kwaliteit van melk.

- Bereiding van melkpoeders;

- Functionele eigenschappen en toepassingen van zuivelingrediënten (denk aan bijvoorbeeld melkpoeders, weipoeders, caseinaat, lactose).

Naast de theorie die je krijgt ga je zelf aan de slag om op kleine schaal te experimenteren met melk. Waarbij je onder andere smaakafwijkingen in melk leert herkennen, 

verschillende melksoorten gaat proeven en de invloed van diverse processtappen beoordeeld. Daarnaast ga je op kleine schaal yoghurt en kaas maken.

In de vorm van een casus ga je zelf praktisch aan de slag met de toepassingsmogelijkheden van zuivelingrediënten in voedingsmiddelen. Denk daarbij aan functionele 

eigenschappen zoals schuim eigenschappen, emulgerende eigenschappen, vochtbinding en gelering.

Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Algemene introductie

- De microbiologie en biochemie van vlees- en vleesproducten

- De chemie van vlees eiwitten en vetten en andere chemische aspecten

- Procestechnologische begrippen relevant voor de vleesverwerking.

- Globale bespreking van de volgende vleesproductenbereidingen:

- Gekookte worst

- Droge worst

- Gekookte ham

- Droge ham

- Eigenschappen en functies van grond- en hulpstoffen

- De voornaamste unit-operations

- De relatie tussen grond- en hulpstoffen, processing en het eindproduct.



Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Water:

- Kwaliteit

- Waterbehandeling

- Practicum: analyse en sensoriek

- Voedingswaarde (grondstoffen en ingrediënten:

- Koolhydraten

- Eiwitten

- Vetten

- Polyfenolen

- Vitaminen

- Organische zuren

- Allergenen

- Practicum: analyse en sensoriek

- Scheidingsmethoden:

- Persen

- Extraheren

- Destilleren

- Indampen

- Dekanteren

- Centrifugeren

- Klaren

- Filteren

- Practicum: diverse scheidingstechnieken

- Gewenste en ongewenste omzettingen:

- Microbiologisch

- Chemisch

- Enzymatisch

- Practicum: CO2

- Conserveren:

- Sulfiet

- Alcohol

- Zuur

- Pasteuriseren

 Practicum bier brouwen
Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten 1. Algemeen deel

Dag 1

- Inleiding brood- en banketproducten (kenmerken en verschillen)

- Samenstelling, kenmerken en functionele eigenschappen van grondstoffen. (Bloem en meel, Suikers, Vetten)

Practicum: Eiwitontwikkeling met invloedsfactoren

Dag 2

Hulpstoffen:

- Meelverbetermiddelen (ascorbinezuur en cystheïne)

- Rijsmiddelen (gist en chemische rijsmiddelen)

- Enzymen

- Emulgatoren

Practicum:

- Invloedsfactoren suiker (smaak, vloei en rijs) en vet (temperatuur en samenstelling).

- Werking emulgatoren en enzymen

- Vergelijk gist/chemische rijsmiddelen

2. Specialisatie Brood

Dag 3

- Unitoperations (kneden, rijzen, bakken)

Practicum:

- Broodbereiding met als variabelen:

- Kneedintens teit

- Invloed van broodverbetermiddelen en gist

Dag 4

- Broodbereidingsprocessen

- Zuurdesembrood

Practicum:

- Invloed van rijstijd en rijstemperatuur

- Invloed van baktijd/baktemperatuur

- Vergelijken gistbrood/zuurdesembrood

3. Specialisatie Banket

Dag 3 en/of 5

- Bladerdeeg/croissantdeeg

- Vet-/suikerdeeg (biscuitdeeg, sprits, speculaasdeeg)

Practicum:

- Bladerdeeg

- Vetsoort

- Toeren

- Vet-/suikerdeeg

- Soorten suikers

- Mengtijd

- Verhouding vloeiende bindende componenten

Dag 4 en/of 6

- Cake en kapsel

- Soezen

Practicum:

- Cake

- Kloptijd

- Soort en hoeveelheid rijsm ddel

 



Interactieve lessen; groepsdiscussie; praktijkopdrachten Deze cursus geeft je kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om het gehele verpakkingsproces van het begin tot het einde te kunnen managen. We leren je de taal te 

spreken van de verpakkingswereld zonder daarbij in detail te treden. Dat laat je over aan de verschillende experts die je na deze opleiding weet te vinden en aan te sturen! We 

leren je onder andere hoe en welke informatie je moet verzamelen in het begin, de begeleiding van het design en prepress bij verpakkingen van en naar een geheel nieuw design. 

Maar ook het begeleiden van de doorvertaling van bestaande verpakkingsconcepten of bestaande verpakkingen laten aanpassen en controleren.

Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.

Fotosynthese:Het proces van fotosynthese begrijpenInzicht krijgen in de effecten van de inputs en outputs van dit proces en wat u hiermee kunt bereikenWater 

managementWatermanagement in planten begrijpenOm te begrijpen hoe u dit kunt controlerenOm te begrijpen hoe u hierop kunt reagerenAdemhaling en hormonenDe 

belangrijkste interne en externe drijfveren van plantontwikkeling ontdekkenOm te begrijpen hoe u hierop kunt reagerenPlantencellen en DNAHoe wordt de genetische informatie 

die in het DNA is gecodeerd, vertaald naar de eigenschappen van de plant?Hoe wordt deze genetische informatie doorgegeven?Kunnen mensen genetische eigenschappen 

beïnvloeden en hoe deze tot uiting komen, en zo ja, hoe?Bodem- en plantenvoedingOm bodem- en bemestingsbehoefte te ontdekken en zo problemen zoals tekorten te 

voorkomenOntdekken hoe de opname van voedingsstoffen in planten plaatsvindt en welke routes daarvoor worden gebruiktBegrijpen wat de beschikbaarheid van voedingsstoffen 

voor de plant in de bodem / het substraat bepaaltOm richtlijnen te geven voor het bereiken van een optimale balans tussen bodem / substraat en bemesting van uw gewas 



Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.

We geven medewerkers van veredelingsbedrijven een beknopt overzicht van de achtergrond en het opzetten van een veredelingsprogramma. Veredeling vereist fundamentele 

kennis van plantengenetica en ondersteunende technieken om de juiste strategieën te kiezen. HAS University en Breedwise werken samen bij het organiseren van een opleiding 

voor professionals. in de plantenveredelingsindustrie van over de hele wereld. Het is bedoeld voor plantenveredelaars en voor onderzoekers die samenwerken met 

plantenveredelaars. Deze cursus van een week is een mix van theoretische sessies, praktische toepassingen en veldbezoeken.

Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.

Verticale landbouw (indoor farming zonder daglicht) is een ontwikkeling die de tuinbouw naar een ander niveau tilt. Met Light Emitting Diodes (LED) is het mogelijk om planten de 

perfecte lichtomstandigheden te bieden, terwijl ook andere klimaatfactoren volledig gecontroleerd worden. Aangezien er verder geen externe factoren zijn die het klimaat 

beïnvloeden, kunnen en moeten alle beslissingen door de teler worden genomen. HAS University heeft meer dan 10 jaar ervaring in het succesvol verbouwen van gewassen die 

uitsluitend worden verlicht door LED in zowel onderzoekscellen als grootschalige productiecellen. We bieden nu een cursus productiemanagement aan om onze kennis en ervaring 

te delen met professionals uit de tuinbouw en aanverwante bedrijfstakken met speciale interesse in verticale of stadslandbouw.







De deelnemer heeft de handvatten verkregen om zijn functie als vakbekwaam assistent 

hoofdgreenkeeper uit te oefenen:

2 Individuele opdracht en schriftelijke toets Certificaat van HAS Hogeschool, tevens branche 

erkend door NGF, NVG, NGA en BSNC

Na deze cursus kun je 

- de indeling van de belangrijkste groepen micro-organismen en hun ecologische eigenschappen 

beschrijven; 

- aangeven hoe micro-organismen zich vermeerderen; 

- de invloed van de milieufactoren uitleggen op de vermeerdering en overleving van micro-

organismen; 

- aangeven welke vormen van bederf de houdbaarheid van voedingsmiddelen kunnen beperken en 

waardoor de bederfsnelheid kan worden beïnvloed; 

- op basis van de eigenschappen van een willekeurig voedingsmiddel aangeven welke vormen van 

bederf de houdbaarheid van het voedingsmiddel beperken; 

- de meest voorkomende microbiologische analysetechnieken uitvoeren

1 Schriftelijke toets Certificaat



Na deze cursus kun je

- het belang van kwaliteit binnen de voedingsmiddelenindustrie aangeven;

- de opbouw van een kwaliteitssysteem uitleggen;

- zelf een gevaren- en risico-analyse en beheersplan opstellen en aangeven hoe dit geborgd kan 

worden door een kwaliteitsmanagementsysteem;

- uitleggen hoe kwaliteitsverbetering projectmatig in gang gezet kan worden en welke 

verbetertechnieken toegepast kunnen worden;

- aangeven hoe persoonlijke hygiëne en bedrijfshygiëne verbeterd kan worden;

- aangeven welke factoren van invloed zijn op de reiniging;

- aangeven op welke principes reiniging en desinfectie gebaseerd is.

1 Schriftelijke toets Certificaat

Na deze cursus kun je

- de theoretische basiskennis van marketing en consumentengedrag en B2B-koopgedrag toepassen in 

een aantal aangereikte deelopdrachten;

- de internationale positie van de b2b voedingsmiddelenindustrie toelichten;

- de verschillen tussen zaken doen in de b2b en b2c kan benoemen en toepassen op een bedrijf;

- de 4 p’s herkennen bij een internationale onderneming in de b2b;

- de verschillende strategische marketing kaders en modellen (visie, missie, strategie, waarde 

strategieën van een bedrijf, productlevenscyclus, marktaantrekkelijkheid etc.) toepassen op een bedrijf 

in de b2b;

- een SWOT beschrijven voor een bedrijf (interne/externe analyse);

- laten zien wat de verschillende mogelijkheden van e-business in de voedingsmiddelenindustrie zijn;

- verschillende methoden van marktonderzoek in de b2b toelichten;

- de theorie rondom inkoop uitleggen (inkoopportfolio m.b.v. Kraljic, inkoopproces, 

leveranciersbeoordelingen etc.);

- de theorie rondom verkoop uitleggen (verkoopproces, marktsegmentatie etc.) en het b2b speelveld 

herkennen en uitleggen;

- in staat commerciële vaardigheden te herkennen en toe te passen in de b2b voedingsindustrie.

1 Portfolio Certificaat



Na deze cursus kun je

- de belangrijkste bedrijfskundige deelprocessen en methoden op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau benoemen. Deze deelprocessen liggen o.m. op het terrein van bedrijfseconomie, logistiek, 

organisatiekunde en hrm;

- op strategisch, tactisch en operationele bedrijfskundige keuzes voor een foodbedrijf, in 

gezamenlijkheid, maken, verantwoorden en vertalen naar concreet bedrijfsbeleid;

- methodieken van Continu verbeteren die in gebruik zijn binnen de food industrie benoemen, 

toelichten en deelaspecten van deze methodieken op hoofdlijnen toepassen.

1 Praktijkopdracht Certificaat

Na deze cursus kun je

- het proces van productontwikkeling (innovatie) en de daarbij behorende aspecten, waaronder 

onderzoeksmethodieken, analysetechnieken en sensoriek, uitleggen;

- in een product de functionaliteit van de ingrediënten (grond- en hulpstoffen) herkennen en 

beschrijven met behulp van chemische en fysische modellen;

- uitleggen wat de invloeden zijn van productsamenstelling, ingrediëntkeuze, proceskeuze en de 

bewaaromstandigheden op de functionele kenmerken van een product;

- een weloverwogen keuze maken voor een ingrediënt /hulpstof om een bepaalde functionaliteit te 

bereiken;

- de wet- en regelgeving die op ingrediënten en eindproduct van toepassing is onderzoeken en 

toepassen.

2 Schriftelijke toetsen Certificaat



Na deze cursus kun je

- de belangrijkste pathogene micro-organismen benoemen met de daarbij behorende ecologische 

kenmerken, ziektebeeld en norm;

- de belangrijkste toxicologische stoffen benoemen en de relatie tussen de norm en mens verklaren;

- beheersmaatregelen aangeven voor toxische en microbiologische gevaren;

- uitleggen welke vormen van bederf de houdbaarheid van voedingsmiddelen kunnen beperken en 

waardoor de bederfsnelheid kan worden beïnvloed;

- op basis van de eigenschappen van een willekeurig voedingsmiddel laten zien welke vormen van 

bederf de houdbaarheid van het voedingsmiddel beperken;

- in het laboratorium de belangrijkste analyses uitvoeren op het gebied van voedselveiligheid. 

1 Schriftelijke toets Certificaat

Alle belangrijke aspecten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie komen in vogelvlucht voorbij. 

Theorie wordt afgewisseld met practica. Een greep uit de cursusonderwerpen:

•	De houdbaarheid van voedingsmiddelen en de rol van verpakking daarbij.

•	De gevolgen van langdurige opslag voor de samenstelling van levensmiddelen.

•	De procestechnologische verwerkingen die een voedingsmiddel ondergaat om tot een consumeerbaar 

eindproduct te komen.

•	De samenstelling van voedingsmiddelen en de relatie tussen de verschillende grondstoffen en 

procestechnische bewerkingen.

•	Het nut van kwaliteit borgen en de bijbehorende wet- en regelgeving.

1 Schriftelijke toets Certificaat



Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat



Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat



Het geleerde toepassen in de praktijk 1 Schriftelijke toets en presentatie van een case Certificaat

Fotosynthese:Het proces van fotosynthese begrijpenInzicht krijgen in de effecten van de inputs en 

outputs van dit proces en wat u hiermee kunt bereikenWater managementWatermanagement in 

planten begrijpenOm te begrijpen hoe u dit kunt controlerenOm te begrijpen hoe u hierop kunt 

reagerenAdemhaling en hormonenDe belangrijkste interne en externe drijfveren van plantontwikkeling 

ontdekkenOm te begrijpen hoe u hierop kunt reagerenPlantencellen en DNAHoe wordt de genetische 

informatie die in het DNA is gecodeerd, vertaald naar de eigenschappen van de plant?Hoe wordt deze 

genetische informatie doorgegeven?Kunnen mensen genetische eigenschappen beïnvloeden en hoe 

deze tot uiting komen, en zo ja, hoe?Bodem- en plantenvoedingOm bodem- en bemestingsbehoefte te 

ontdekken en zo problemen zoals tekorten te voorkomenOntdekken hoe de opname van 

voedingsstoffen in planten plaatsvindt en welke routes daarvoor worden gebruiktBegrijpen wat de 

beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant in de bodem / het substraat bepaaltOm richtlijnen 

te geven voor het bereiken van een optimale balans tussen bodem / substraat en bemesting van uw 

gewas 

n.v.t. n.v.t. Certificaat



We geven medewerkers van veredelingsbedrijven een beknopt overzicht van de achtergrond en het 

opzetten van een veredelingsprogramma. Veredeling vereist fundamentele kennis van plantengenetica 

en ondersteunende technieken om de juiste strategieën te kiezen. HAS University en Breedwise werken 

samen bij het organiseren van een opleiding voor professionals. in de plantenveredelingsindustrie van 

over de hele wereld. Het is bedoeld voor plantenveredelaars en voor onderzoekers die samenwerken 

met plantenveredelaars. Deze cursus van een week is een mix van theoretische sessies, praktische 

toepassingen en veldbezoeken.

n.v.t. n.v.t. Certificaat

Verticale landbouw (indoor farming zonder daglicht) is een ontwikkeling die de tuinbouw naar een 

ander niveau tilt. Met Light Emitting Diodes (LED) is het mogelijk om planten de perfecte 

lichtomstandigheden te bieden, terwijl ook andere klimaatfactoren volledig gecontroleerd worden. 

Aangezien er verder geen externe factoren zijn die het klimaat beïnvloeden, kunnen en moeten alle 

beslissingen door de teler worden genomen. HAS University heeft meer dan 10 jaar ervaring in het 

succesvol verbouwen van gewassen die uitsluitend worden verlicht door LED in zowel onderzoekscellen 

als grootschalige productiecellen. We bieden nu een cursus productiemanagement aan om onze kennis 

en ervaring te delen met professionals uit de tuinbouw en aanverwante bedrijfstakken met speciale 

interesse in verticale of stadslandbouw.

n.v.t. n.v.t. Certificaat







€ Sportveldensector

€ Voedingsmiddelenindustrie

10.1.c

10.1.c



€1295,- Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie. De cursus is 

ontwikkeld voor foodprofessionals op mbo+/hbo-

niveau met interesse in marketing.

10.1.c



€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie10.1.c

10.1.c



€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelentechnologie en 

toeleveringsbedrijven

10.1.c

10.1.c



€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie10.1.c

10.1.c



€ Voedingsmiddelenindustrie

€  

 

Voedingsmiddelenindustrie10.1.c

10.1.c



€ Voedingsmiddelentechnologie en 

toeleveringsbedrijven

€ Land en tuinbouw, veredeling, handel, distributie 

en verwerking

10.1.c

10.1.c



€ Voedsel- en Agribusiness; onderzoeksbedrijven 

in groene biotechnologie; Middelgrote bedrijven 

met R & D-capaciteit; groene wetenschappers

€ Voedsel- en Agribusiness; onderzoeksbedrijven 

in groene biotechnologie; Middelgrote bedrijven 

groeien en onderzoekscapaciteit; groene 

wetenschappers en management.

10.1.c

10.1.c







Training voor operators Basis

De doelgroep van deze opleiding zijn medewerkers 

en leidinggevenden in de industriele bakkerij. Het 

doel van de opleiding is om kwaliteitsverbetering te 

realiseren en te borgen door meer kennis te 

vergaren van product en proces; minder derving en 

een beter inzicht in storingen en de oplossingen 

daarvoor. De training is een verbeterprogramma 

waar deelnemers kwaliteitsbewust leren werken. 

Door samen te werken met collega's wordt gewerkt 

aan oplossingen voor afwijkingen en problemen 

zodat de bakkerij betere resultaten kan boeken.







C De opleiding is een combinatie van een online leeromgeving en 

10 dagdelen praktische training op de locatie van de bakkerij. 

Niveau van de training = MBO 2



C De opleiding bestaat uit een combinatie van een online 

leeromgeving en 10 dagdelen praktische training. Het niveau 

van de training is MBO 3. De opleiding is een verkorte versie van 

de basistraining en het leren omgaan met het oplossen van 

integrale problemen. Voorbeelden van deze problemen zijn het 

oplossen van integrale kwaliteitsproblemen ten aanzien van 

machines, grondstoffen en product.





Per direct 10 dagdelen. 15



Per direct 10 dagdelen. 15





Het doel van de opleiding is om 

kwaliteitsverbetering te realiseren en te borgen 

door meer kennis te vergaren van product en 

proces; minder derving en een beter inzicht in 

storingen en de oplossingen daarvoor. De training 

is een verbeterprogramma waar deelnemers 

kwaliteitsbewust leren werken. Door samen te 

werken met collega's wordt gewerkt aan 

oplossingen voor afwijkingen en problemen zodat 

de bakkerij betere resultaten kan boeken.

MBO 2 Voor aanvang van het traject moet de deelnemer 

werkzaam zijn in een industriele bakkerij om zo de 

benodigde kennis te hebben. Daarnaast moet de 

deelnemer de Nederlandse taal beheersen, niet per 

se in geschrift.  



De deelnemers gaan aan de slag met de 

ontwikkeling van hun vermogen om om te gaan 

met het verbeteren van de integrale kwaliteit en 

de resultaten in de bakkerij. Ze leren 

kwaliteitsbewust te werken en dit te delen met 

hun collega's. Daarnaast krijgen de deelnemers 

meer kennis van het product en het gehele proces, 

meer inzichten in problemen, storingen en 

oplossingen en de daarbij horende betere 

samenwerking onder collega's. 

MBO 3 Voor aanvang van het traject moet de deelnemer 

werkzaam zijn in een industriele bakkerij om zo de 

benodigde kennis te hebben. Daarnaast moet de 

deelnemer de Nederlandse taal beheersen, niet per 

se in geschrift.  Daarnaast moet de deelnemer een 

helicopterview hebben over het gehele proces. 





In de bijeenkomsten en de online leeromgeving is ten alle tijden een docent 

beschikbaar en bereikbaar voor de deelnemers. Hier wordt een sterke koppeling 

gemaakt tussen theorie en praktijk door het gebruik van praktijkopdrachten, 

groepsdiscussies en individuele ondersteuning.  Er is ruimte voor persoonlijke 

vragen en inbreng bij de docenten.

De deelnemers leren om om te gaan met 

kwaliteitsrealisering en borging, om zo 

bedrijfsprocessen efficienter en veiliger plaats te 

laten vinden om zo de bakkerij betere resultaten 

te laten boeken.



In de bijeenkomsten en de online leeromgeving is ten alle tijden een docent 

beschikbaar en bereikbaar voor de deelnemers. Hier wordt een sterke koppeling 

gemaakt tussen theorie en praktijk door het gebruik van praktijkopdrachten, 

groepsdiscussies en individuele ondersteuning.  Er is ruimte voor persoonlijke 

vragen en inbreng bij de docenten.

De deelnemers leren hoe ze de integrale kwaliteit 

en de resultaten in de bakkerij kunnen verbeteren. 

Ze leren kwaliteitsbewust te werken en dit te 

delen met hun collega's. Daarnaast krijgen de 

deelnemers meer kennis van het product en het 

gehele proces, meer inzichten in problemen, 

storingen en oplossingen en de daarbij horende 

betere samenwerking onder collega's. 





De deelnemers hebben de noodzakelijke kennis en 

kwaliteitsbewustzijn om bedrijfsprestaties te 

verbeteren met gebruik van de kennis van 

producten, processen, derving en storingen.

1 Door middel van het geven van een presentatie kan 

de deelnemer aantonen dat de beoogde kennis 

behaald is. De deelnemer kan aangeven wat 

knelpunten zijn, waarom het knelpunten zijn en 

hoe het in de optiek van de deelnemer verbeterd 

kan worden. De presentatie wordt beoordeeld 

door de docent.



De deelnemers hebben geleerd hoe ze de 

intergrale kwaliteit en de resultaten in de bakkerij 

kunnen verbeteren met gebruik van de kennis die 

ze hebben opgedaan over product, het gehele 

proces, storingen en oplossingen.

1 Door middel van het geven van een presentatie kan 

de deelnemer aantonen dat de beoogde kennis 

behaald is. De deelnemer kan aangeven wat 

knelpunten zijn, waarom het knelpunten zijn en 

hoe het in de optiek van de deelnemer verbeterd 

kan worden. Hiernaast moeten ze een voorstel 

doen over hoe dit gerealiseerd kan worden en die 

gang van zaken onderbouwen. De presentatie 

wordt beoordeeld door de docent.





Aan het eind van de training ontvangt iedere 

deelnemer een door de branche erkend NBA 

certificaat. 

€ 10.2.g



Aan het eind van de training ontvangt iedere 

deelnemer een door de branche erkend NBA 

certificaat. 

€ 10.2.g





Voor de food branche en dan met name de 

(industriele) bakkerijen.



Voor de food branche en dan met name de 

(industriele) bakkerijen.









50 uur Tijdens de training komen de volgende 

onderwerpen aan bod:

- Handleidingen 

- Gereedschappen en machines

- Computers, scanners en printers

- Kwaliteit en kwaliteitscontrole

- Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheid 

- Culturele aspecten

MBO niveau 3 VMBO / MBO niveau 2 Online intake per deelnemer; Rollenspel; theorielessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online beschikbaar trainingsmateriaal als ondersteuning 

en naslagwerk. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is 

aanwezig c.q. beschikbaar.

de deelnemer leert zijn/haar taalvaardigheid te 

vergroten, het vermogen op vlot te spreken en te 

schrijven in verschillende situaties.

De deelnemer is in staat op de juiste wijze te 

communiceren met klanten en relaties in het 

Engels.

50 uur De deelnemer van dit scholingstraject leert de 

verschillende processen binnen 

hetwarehouse/magazijn en de daarbij horende 

specifieke activiteiten:

- Goederen ontvangst, controleren en opslaan

- Goederen verzamelen en verzendklaar maken

- Handelingen op producten (VAS) uitvoeren

- Voorraad inventariseren

- Eenvoudige administratieve handelingen 

uitvoeren

- Instructies, procedures en bedrijfs- en 

veiligheidsvoorschriften opvolgen

- Materialen en middelen effectief en verantwoord 

gebruiken

- De juiste prioriteiten stellen

- Omgaan met collega’s uit verschillende culturen 

en landen 

MBO niveau 2 VMBO Online intake per deelnemer; Rollenspel; theorielessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online beschikbaar trainingsmateriaal als ondersteuning 

en naslagwerk. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is 

aanwezig c.q. beschikbaar.

De deelnemer leert alle voorkomende logistieke 

basisprocessen kennen

De deelnemer kan na het scholingstraject als 

vakbekwaam logistiek medewerker werken.

50 uur Tijdens de training komen de volgende 

onderwerpen aan bod:

- Basisbegrippen elektrotechniek.

- Relatie spanning, stroom en weerstand.

- Elektrische energie.

- Gelijk- en wisselspanning.

- Meten met een multimeter.

- Serieschakelingen, parallelschakelingen en 

gemengde schakelingen.

- Veilig werken.

- Elektrisch schema lezen.

MBO niveau 2 VMBO Online intake; Theorielessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen); 

Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. 

beschikbaar.

De deelnemer leert de basisbeginselen van 

electrotechniek om vervolgens te kunnen 

toepassen in de werkpraktijk

De deelnemer kan na afronding van het 

scholingstraject eenvoudige electrowerk verrichten 

in de werkpraktijk. Daarnaast kan de deelnemer 

zorgdragen voor zijn/haar eigen veiligheid en 

installaties in de werkpraktijk.

60 uur De deelnemer ontwikkelt:

- Pompen en appendages

- Hydrauliek

- Pneumatiek

- Aandrijftechniek

- Sensoren en opnemers

- Uitvoerende en corrigerende organen

- PLC besturing & besturingskringen

- Regelaars en regelkringen

MBO niveau 2 / 3   VMBO. Om dit scholingstraject te kunnen volgen 

heeft de deelnemer verder kennis nodig, vanuit 

werkervaring, van foodprocessen. 

Online intake; Theorielessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen); 

Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. 

beschikbaar.

De deelnemer leert de basisbeginselen van 

technische componenten kennen en herkennen om 

vervolgens te kunnen toepassen in de 

werkpraktijk

De deelnemer heeft na afronding van het 

scholingstraject een signalerende rol voor de 

technische dienst in de eerste fase van de 

storinganalyse. Hierdoor wordt de storingstijd 

verkort. Tevens kan de deelnemer ondersteunende 

eerstelijns onderhoudswerkzaamheden verrichten 

ter ondersteuning van de technische dienst. 

Daarnaast kan de deelnemer beter zorgdragen 

voor zijn/haar eigen veiligheid en installaties in de 

werkpraktijk.





1 Formatieve toetsing De deelnemer ontvangt, na het succesvol afronden 

van het scholingstraject, een officieel GBT 

Opleidingen certificaat op MBO 3 niveau.

€ Deze opleiding is interssant voor de industriele, 

logistieke en technische sectoren.

1 Formatieve toetsing De deelnemer ontvangt, na het succesvol afronden 

van het scholingstraject, een officieel GBT 

Opleidingen certificaat op MBO 2 niveau.

€ Deze opleiding is interssant voor de industriele, 

logistieke en technische sectoren.

1 Summatieve toets in de vorm van een hardcopy 

eindtoets

De deelnemer ontvangt, na het succesvol afronden 

van het scholingstraject, een officieel GBT 

Opleidingen certificaat op MBO 2 niveau.

€ Deze opleiding is interssant voor de industriele, 

logistieke en technische sectoren.

1 Summatieve toets in de vorm van een hardcopy 

eindtoets

De deelnemer ontvangt, na het succesvol afronden 

van het scholingstraject, een officieel GBT 

Opleidingen certificaat op MBO 3 niveau.

€  Deze opleiding is interssant voor de industriele, 

logistieke en technische sectoren.

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c



















84 uur Voedingsmiddelentechnologie. 

Conservering/Microbiologie. 

Laboratoriumvaardigheden: analyseren en bepalen 

van microbiologisch en chemische eigenschappen 

van voedingsmiddelen volgens lab voorschriften.

HBO Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO).

Interactieve lessen, groepsdiscussie en practica

84 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen

63 uur Voedingsmiddelentechnologie, marketing, 

bedrijfskunde, consumentengedrag

HBO De cursus is ontwikkeld voor foodprofessionals op 

mbo+/hbo-niveau met interesse in marketing.

Interactieve lessen; praktijkopdrachten



84 uur Voedingsmiddelentechnologie; bedrijfskunde; 

economie; verbetermethodieken; logistiek; hrm; 

organisatiekunde

HBO n.v.t. Interactieve lessen; praktijkopdrachten; groepsdiscussie

168 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO •	Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO).

•	Afgeronde cursus Levensmiddelenchemie 

(voorheen de cursus Basis Biomoleculen) of 

vergelijkbare kennis.

Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten

84 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO Een afgeronde, relevante opleiding op tenminste 

havo 5 of mbo niveau 4 (denk aan MAS, MLO). 

Afgeronde cursus Levensmiddelenmicrobiologie of 

vergelijkbare kennis.

Interactieve lessen, groepsdiscussie en practica



63 uur Voedingsmiddelentechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen; groepsdiscussie; practica

32 uur Voedingsmiddelentechnologie, zuiveltechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten

32 uur Voedingsmiddelentechnologie, vleestechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten



32 uur Voedingsmiddelentechnologie, drankentechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten

32/ 48 uur Voedingsmiddelentechnologie, bakkerijtechnologie HBO n.v.t. Interactieve lessen, groepsdiscussie, praktijkopdrachten

99 uur Voedingsmiddelentechnologie, projectmanager, 

verpakken

HBO De opleiding is bedoeld voor mensen die zich 

willen omscholen/bijscholen tot projectmanager 

speciaal gericht op verpakkingen. Mensen met een 

achtergrond in de levensmiddelenindustrie, FMCG, 

grafische industrie, algemene projectmanagers, 

Food Designers, (directie) secretaresses zijn 

interessante cursisten voor deze opleiding.

Interactieve lessen; groepsdiscussie; praktijkopdrachten



32 uur Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met 

plantenteelt te maken heeft en zich verder wil 

verdiepen in de plantenfysiologie, b.v. 

tuinbouwondernemers, teelt / teeltmanagers / 

specialisten, (hoofd) telers en 

productiemedewerkers.

HBO Deze cursus wordt gegeven op HBO-niveau. 

Deelnemers dienen daarom minimaal MBO of 

gelijkwaardig te hebben.

Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.

32 uur Medewerkers hebben minimaal een BSc. bij 

voorkeur in de landbouw of moleculaire biologie 

en enige kennis van genetica. Deze opleiding is 

ook geschikt voor medewerkers met een MSc 

diploma zonder fokkerij. Indien u geen kennis 

heeft van plantengenetica of deze wilt opfrissen, 

kunt u ter voorbereiding van deze cursus de online 

cursus plantengenetica volgen. Het 

cursusmateriaal is op bachelor + niveau.

HBO Medewerkers hebben minimaal een BSc. bij 

voorkeur in de landbouw of moleculaire biologie 

en enige kennis van genetica. Deze opleiding is 

ook geschikt voor medewerkers met een MSc 

diploma zonder fokkerij. Indien u geen kennis 

heeft van plantengenetica of deze wilt opfrissen, 

kunt u ter voorbereiding van deze cursus de online 

cursus plantengenetica volgen. Het 

cursusmateriaal is op bachelor + niveau.

Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.

52 uur Voordat u aan deze cursus deelneemt, dient u de 

online cursus Groeien zonder daglicht succesvol af 

te ronden. Of je hebt vergelijkbare kennis 

opgedaan via andere opleidingen of 

praktijkervaring. Bespreek dit met de cursusleider.

WO Voordat u aan deze cursus deelneemt, dient u de 

online cursus Groeien zonder daglicht succesvol af 

te ronden. Of je hebt vergelijkbare kennis 

opgedaan via andere opleidingen of 

praktijkervaring. Bespreek dit met de cursusleider.

Er zijn personal trainers tijdens het programma aanwezig. Hiernaast is er een 

online support desk ter voorbereiding en daarna beschikbaar voor de cursisten.







Micro-organismen zijn alom tegenwoordig. De omgeving en het voedingsmiddel selecteren welke soorten tot 

ontwikkeling kunnen komen. Daarbij spelen milieufactoren zoals zuurtegraad, zuurstof, wateractiviteit en temperatuur 

een belangrijke rol. Tijdens de practica doe je ervaring op met de meest voorkomende microbiologische 

analysetechnieken

Na deze cursus kun je 

- de indeling van de belangrijkste groepen micro-organismen en hun 

ecologische eigenschappen beschrijven; 

- aangeven hoe micro-organismen zich vermeerderen; 

- de invloed van de milieufactoren uitleggen op de vermeerdering en 

overleving van micro-organismen; 

- aangeven welke vormen van bederf de houdbaarheid van 

voedingsmiddelen kunnen beperken en waardoor de bederfsnelheid kan 

worden beïnvloed; 

- op basis van de eigenschappen van een willekeurig voedingsmiddel 

aangeven welke vormen van bederf de houdbaarheid van het 

voedingsmiddel beperken; 

- de meest voorkomende microbiologische analysetechnieken uitvoeren

1 Schriftelijke toets Certificaat

In deze cursus leer je technieken die het werk van de kwaliteitsfunctionaris in het bedrijf ondersteunen. Dit houdt in 

dat je weet welke kwaliteitscontroles moeten worden opgezet en dat je kunt adviseren hoe de kwaliteit van 

tussenproducten en eindproducten verbeterd kan worden. Daarnaast leer je een HACCP-analyse uitvoeren en een 

kwaliteitszorgsysteem opzetten en implementeren.

Na deze cursus kun je

- het belang van kwaliteit binnen de voedingsmiddelenindustrie 

aangeven;

- de opbouw van een kwaliteitssysteem uitleggen;

- zelf een gevaren- en risico-analyse en beheersplan opstellen en 

aangeven hoe dit geborgd kan worden door een 

kwaliteitsmanagementsysteem;

- uitleggen hoe kwaliteitsverbetering projectmatig in gang gezet kan 

worden en welke verbetertechnieken toegepast kunnen worden;

- aangeven hoe persoonlijke hygiëne en bedrijfshygiëne verbeterd kan 

worden;

- aangeven welke factoren van invloed zijn op de reiniging;

- aangeven op welke principes reiniging en desinfectie gebaseerd is.

1 Schriftelijke toets Certificaat

Binnen deze cursus ga je, mede aan de hand van een zelf op te stellen bedrijfs-/merkportfolio, kennis opdoen en 

toepassen op het gebied van inkoop en verkoop binnen de food business.

Na deze cursus kun je

- de theoretische basiskennis van marketing en consumentengedrag en 

B2B-koopgedrag toepassen in een aantal aangereikte deelopdrachten;

- de internationale positie van de b2b voedingsmiddelenindustrie 

toelichten;

- de verschillen tussen zaken doen in de b2b en b2c kan benoemen en 

toepassen op een bedrijf;

- de 4 p’s herkennen bij een internationale onderneming in de b2b;

- de verschillende strategische marketing kaders en modellen (visie, 

missie, strategie, waarde strategieën van een bedrijf, 

productlevenscyclus, marktaantrekkelijkheid etc.) toepassen op een 

bedrijf in de b2b;

- een SWOT beschrijven voor een bedrijf (interne/externe analyse);

- laten zien wat de verschillende mogelijkheden van e-business in de 

voedingsmiddelenindustrie zijn;

- verschillende methoden van marktonderzoek in de b2b toelichten;

- de theorie rondom inkoop uitleggen (inkoopportfolio m.b.v. Kraljic, 

inkoopproces, leveranciersbeoordelingen etc.);

- de theorie rondom verkoop uitleggen (verkoopproces, 

marktsegmentatie etc.) en het b2b speelveld herkennen en uitleggen;

- in staat commerciële vaardigheden te herkennen en toe te passen in 

de b2b voedingsindustrie.

1 Portfolio Certificaat



In deze cursus krijg je kennis en inzicht in de bedrijfskundige en managementaspecten die spelen binnen Food-

bedrijven. De bedrijfseconomische en logistieke invalshoek komen hierbij aan bod. Daarnaast ga je je verdiepen in 

verschillende verbetermethodieken die gebruikt worden in de Food industrie, zoals TPM, Lean en Six Sigma.

Na deze cursus kun je

- de belangrijkste bedrijfskundige deelprocessen en methoden op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau benoemen. Deze 

deelprocessen liggen o.m. op het terrein van bedrijfseconomie, 

logistiek, organisatiekunde en hrm;

- op strategisch, tactisch en operationele bedrijfskundige keuzes voor 

een foodbedrijf, in gezamenlijkheid, maken, verantwoorden en vertalen 

naar concreet bedrijfsbeleid;

- methodieken van Continu verbeteren die in gebruik zijn binnen de 

food industrie benoemen, toelichten en deelaspecten van deze 

methodieken op hoofdlijnen toepassen.

1 Praktijkopdracht Certificaat

In deze cursus maak je kennis met de theorie van productontwikkeling en de daarbij behorende aspecten waaronder 

ingrediënten, onderzoeksmethodieken, analysetechnieken en sensoriek. Je maakt met name kennis met de wereld van 

ingrediënten. In een levensmiddel vormen ingrediënten de bouwstenen die bijdragen aan de verschillende functies 

(voedend, stabiliteit, sensorisch) . Daarbij wordt aandacht besteed aan grondstoffen en aan hulpstoffen - met speciaal 

aandacht voor de vele toepassingsmogelijkheden van hydrocolloïden, bijvoorbeeld zetmelen, gommen, xantaan, 

carragenen, pektines, agar naast eiwitten (met name gelatine, melkeiwitten). 

Na deze cursus kun je

- het proces van productontwikkeling (innovatie) en de daarbij 

behorende aspecten, waaronder onderzoeksmethodieken, 

analysetechnieken en sensoriek, uitleggen;

- in een product de functionaliteit van de ingrediënten (grond- en 

hulpstoffen) herkennen en beschrijven met behulp van chemische en 

fysische modellen;

- uitleggen wat de invloeden zijn van productsamenstelling, 

ingrediëntkeuze, proceskeuze en de bewaaromstandigheden op de 

functionele kenmerken van een product;

- een weloverwogen keuze maken voor een ingrediënt /hulpstof om een 

bepaalde functionaliteit te bereiken;

- de wet- en regelgeving die op ingrediënten en eindproduct van 

toepassing is onderzoeken en toepassen.

2 Schriftelijke toetsen Certificaat

In deze cursus verkrijg je inzicht in de gevaren van micro-organismen, allergenen, natuurlijke gifstoffen en 

contaminanten in de productieketen. Daarnaast wordt de microbiologische houdbaarheid in relatie tot product- en 

procesfactoren behandeld.

Na deze cursus kun je

- de belangrijkste pathogene micro-organismen benoemen met de 

daarbij behorende ecologische kenmerken, ziektebeeld en norm;

- de belangrijkste toxicologische stoffen benoemen en de relatie tussen 

de norm en mens verklaren;

- beheersmaatregelen aangeven voor toxische en microbiologische 

gevaren;

- uitleggen welke vormen van bederf de houdbaarheid van 

voedingsmiddelen kunnen beperken en waardoor de bederfsnelheid kan 

worden beïnvloed;

- op basis van de eigenschappen van een willekeurig voedingsmiddel 

laten zien welke vormen van bederf de houdbaarheid van het 

voedingsmiddel beperken;

- in het laboratorium de belangrijkste analyses uitvoeren op het gebied 

van voedselveiligheid. 

1 Schriftelijke toets Certificaat



Alle belangrijke aspecten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie komen in vogelvlucht voorbij. Theorie wordt 

afgewisseld met practica. Een greep uit de cursusonderwerpen:

•	De houdbaarheid van voedingsmiddelen en de rol van verpakking daarbij.

•	De gevolgen van langdurige opslag voor de samenstelling van levensmiddelen.

•	De procestechnologische verwerkingen die een voedingsmiddel ondergaat om tot een consumeerbaar eindproduct te 

komen.

•	De samenstelling van voedingsmiddelen en de relatie tussen de verschillende grondstoffen en procestechnische 

bewerkingen.

•	Het nut van kwaliteit borgen en de bijbehorende wet- en regelgeving.

Alle belangrijke aspecten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie 

komen in vogelvlucht voorbij. Theorie wordt afgewisseld met practica. 

Een greep uit de cursusonderwerpen:

•	De houdbaarheid van voedingsmiddelen en de rol van verpakking 

daarbij.

•	De gevolgen van langdurige opslag voor de samenstelling van 

levensmiddelen.

•	De procestechnologische verwerkingen die een voedingsmiddel 

ondergaat om tot een consumeerbaar eindproduct te komen.

•	De samenstelling van voedingsmiddelen en de relatie tussen de 

verschillende grondstoffen en procestechnische bewerkingen.

•	Het nut van kwaliteit borgen en de bijbehorende wet- en regelgeving.

1 Schriftelijke toets Certificaat

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Samenstelling en eigenschappen van melk;

- Veel voorkomende processtappen bij de bereiding van zuivelproducten.

- Invloed van diverse processtappen op de kwaliteit van melk.

- Bereiding van melkpoeders;

- Functionele eigenschappen en toepassingen van zuivelingrediënten (denk aan bijvoorbeeld melkpoeders, weipoeders, 

caseinaat, lactose).

Naast de theorie die je krijgt ga je zelf aan de slag om op kleine schaal te experimenteren met melk. Waarbij je onder 

andere smaakafwijkingen in melk leert herkennen, verschillende melksoorten gaat proeven en de invloed van diverse 

processtappen beoordeeld. Daarnaast ga je op kleine schaal yoghurt en kaas maken.

In de vorm van een casus ga je zelf praktisch aan de slag met de toepassingsmogelijkheden van zuivelingrediënten in 

voedingsmiddelen. Denk daarbij aan functionele eigenschappen zoals schuim eigenschappen, emulgerende 

eigenschappen, vochtbinding en gelering.

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Algemene introductie

- De microbiologie en biochemie van vlees- en vleesproducten

- De chemie van vlees eiwitten en vetten en andere chemische aspecten

- Procestechnologische begrippen relevant voor de vleesverwerking.

- Globale bespreking van de volgende vleesproductenbereidingen:

- Gekookte worst

- Droge worst

- Gekookte ham

- Droge ham

- Eigenschappen en functies van grond- en hulpstoffen

- De voornaamste unit-operations

- De relatie tussen grond- en hulpstoffen, processing en het eindproduct.

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat



In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Water:

- Kwaliteit

- Waterbehandeling

- Practicum: analyse en sensoriek

- Voedingswaarde (grondstoffen en ingrediënten:

- Koolhydraten

- Eiwitten

- Vetten

- Polyfenolen

- Vitaminen

- Organische zuren

- Allergenen

- Practicum: analyse en sensoriek

- Scheidingsmethoden:

- Persen

- Extraheren

- Destilleren

- Indampen

- Dekanteren

- Centrifugeren

- Klaren

- Filteren

- Practicum: diverse scheidingstechnieken

- Gewenste en ongewenste omzettingen:

- Microbiologisch

- Chemisch

- Enzymatisch

- Practicum: CO2

- Conserveren:

- Sulfiet

- Alcohol

- Zuur

- Pasteuriseren

- Practicum bier brouwen

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat

1. Algemeen deel

Dag 1

- Inleiding brood- en banketproducten (kenmerken en verschillen)

- Samenstelling, kenmerken en functionele eigenschappen van grondstoffen. (Bloem en meel, Suikers, Vetten)

Practicum: Eiwitontwikkeling met invloedsfactoren

Dag 2

Hulpstoffen:

- Meelverbetermiddelen (ascorbinezuur en cystheïne)

- Rijsmiddelen (gist en chemische rijsmiddelen)

- Enzymen

- Emulgatoren

Practicum:

- Invloedsfactoren suiker (smaak, vloei en rijs) en vet (temperatuur en samenstelling).

- Werking emulgatoren en enzymen

- Vergelijk gist/chemische rijsmiddelen

2. Specialisatie Brood

Dag 3

- Unitoperations (kneden, rijzen, bakken)

Practicum:

- Broodbereiding met als variabelen:

- Kneedintensiteit

- Invloed van broodverbetermiddelen en gist

Dag 4

- Broodbereidingsprocessen

- Zuurdesembrood

Practicum:

- Invloed van rijstijd en rijstemperatuur

- Invloed van baktijd/baktemperatuur

- Vergelijken gistbrood/zuurdesembrood

3. Specialisatie Banket

Dag 3 en/of 5

- Bladerdeeg/croissantdeeg

- Vet-/suikerdeeg (biscuitdeeg, sprits, speculaasdeeg)

Practicum:

- Bladerdeeg

- Vetsoort

- Toeren

- Vet-/suikerdeeg

- Soorten suikers

- Mengtijd

- Verhouding vloeiende bindende componenten

Dag 4 en/of 6

- Cake en kapsel

- Soezen

Het geleerde toepassen in de praktijk n.v.t. n.v.t. Certificaat

Deze cursus geeft je kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om het gehele verpakkingsproces van het begin tot 

het einde te kunnen managen. We leren je de taal te spreken van de verpakkingswereld zonder daarbij in detail te 

treden. Dat laat je over aan de verschillende experts die je na deze opleiding weet te vinden en aan te sturen! We 

leren je onder andere hoe en welke informatie je moet verzamelen in het begin, de begeleiding van het design en 

prepress bij verpakkingen van en naar een geheel nieuw design. Maar ook het begeleiden van de doorvertaling van 

bestaande verpakkingsconcepten of bestaande verpakkingen laten aanpassen en controleren.

Het geleerde toepassen in de praktijk 1 Schriftelijke toets en presentatie van een case Certificaat



Fotosynthese:Het proces van fotosynthese begrijpenInzicht krijgen in de effecten van de inputs en outputs van dit 

proces en wat u hiermee kunt bereikenWater managementWatermanagement in planten begrijpenOm te begrijpen hoe 

u dit kunt controlerenOm te begrijpen hoe u hierop kunt reagerenAdemhaling en hormonenDe belangrijkste interne en 

externe drijfveren van plantontwikkeling ontdekkenOm te begrijpen hoe u hierop kunt reagerenPlantencellen en 

DNAHoe wordt de genetische informatie die in het DNA is gecodeerd, vertaald naar de eigenschappen van de 

plant?Hoe wordt deze genetische informatie doorgegeven?Kunnen mensen genetische eigenschappen beïnvloeden en 

hoe deze tot uiting komen, en zo ja, hoe?Bodem- en plantenvoedingOm bodem- en bemestingsbehoefte te ontdekken 

en zo problemen zoals tekorten te voorkomenOntdekken hoe de opname van voedingsstoffen in planten plaatsvindt en 

welke routes daarvoor worden gebruiktBegrijpen wat de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant in de 

bodem / het substraat bepaaltOm richtlijnen te geven voor het bereiken van een optimale balans tussen bodem / 

substraat en bemesting van uw gewas 

Fotosynthese:Het proces van fotosynthese begrijpenInzicht krijgen in 

de effecten van de inputs en outputs van dit proces en wat u hiermee 

kunt bereikenWater managementWatermanagement in planten 

begrijpenOm te begrijpen hoe u dit kunt controlerenOm te begrijpen 

hoe u hierop kunt reagerenAdemhaling en hormonenDe belangrijkste 

interne en externe drijfveren van plantontwikkeling ontdekkenOm te 

begrijpen hoe u hierop kunt reagerenPlantencellen en DNAHoe wordt de 

genetische informatie die in het DNA is gecodeerd, vertaald naar de 

eigenschappen van de plant?Hoe wordt deze genetische informatie 

doorgegeven?Kunnen mensen genetische eigenschappen beïnvloeden 

en hoe deze tot uiting komen, en zo ja, hoe?Bodem- en 

plantenvoedingOm bodem- en bemestingsbehoefte te ontdekken en zo 

problemen zoals tekorten te voorkomenOntdekken hoe de opname van 

voedingsstoffen in planten plaatsvindt en welke routes daarvoor worden 

gebruiktBegrijpen wat de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de 

plant in de bodem / het substraat bepaaltOm richtlijnen te geven voor 

het bereiken van een optimale balans tussen bodem / substraat en 

bemesting van uw gewas 

n.v.t. n.v.t. Certificaat

We geven medewerkers van veredelingsbedrijven een beknopt overzicht van de achtergrond en het opzetten van een 

veredelingsprogramma. Veredeling vereist fundamentele kennis van plantengenetica en ondersteunende technieken 

om de juiste strategieën te kiezen. HAS University en Breedwise werken samen bij het organiseren van een opleiding 

voor professionals. in de plantenveredelingsindustrie van over de hele wereld. Het is bedoeld voor plantenveredelaars 

en voor onderzoekers die samenwerken met plantenveredelaars. Deze cursus van een week is een mix van 

theoretische sessies, praktische toepassingen en veldbezoeken.

We geven medewerkers van veredelingsbedrijven een beknopt 

overzicht van de achtergrond en het opzetten van een 

veredelingsprogramma. Veredeling vereist fundamentele kennis van 

plantengenetica en ondersteunende technieken om de juiste strategieën 

te kiezen. HAS University en Breedwise werken samen bij het 

organiseren van een opleiding voor professionals. in de 

plantenveredelingsindustrie van over de hele wereld. Het is bedoeld 

voor plantenveredelaars en voor onderzoekers die samenwerken met 

plantenveredelaars. Deze cursus van een week is een mix van 

theoretische sessies, praktische toepassingen en veldbezoeken.

n.v.t. n.v.t. Certificaat

Verticale landbouw (indoor farming zonder daglicht) is een ontwikkeling die de tuinbouw naar een ander niveau tilt. 

Met Light Emitting Diodes (LED) is het mogelijk om planten de perfecte lichtomstandigheden te bieden, terwijl ook 

andere klimaatfactoren volledig gecontroleerd worden. Aangezien er verder geen externe factoren zijn die het klimaat 

beïnvloeden, kunnen en moeten alle beslissingen door de teler worden genomen. HAS University heeft meer dan 10 

jaar ervaring in het succesvol verbouwen van gewassen die uitsluitend worden verlicht door LED in zowel 

onderzoekscellen als grootschalige productiecellen. We bieden nu een cursus productiemanagement aan om onze 

kennis en ervaring te delen met professionals uit de tuinbouw en aanverwante bedrijfstakken met speciale interesse in 

verticale of stadslandbouw.

Verticale landbouw (indoor farming zonder daglicht) is een ontwikkeling 

die de tuinbouw naar een ander niveau tilt. Met Light Emitting Diodes 

(LED) is het mogelijk om planten de perfecte lichtomstandigheden te 

bieden, terwijl ook andere klimaatfactoren volledig gecontroleerd 

worden. Aangezien er verder geen externe factoren zijn die het klimaat 

beïnvloeden, kunnen en moeten alle beslissingen door de teler worden 

genomen. HAS University heeft meer dan 10 jaar ervaring in het 

succesvol verbouwen van gewassen die uitsluitend worden verlicht door 

LED in zowel onderzoekscellen als grootschalige productiecellen. We 

bieden nu een cursus productiemanagement aan om onze kennis en 

ervaring te delen met professionals uit de tuinbouw en aanverwante 

bedrijfstakken met speciale interesse in verticale of stadslandbouw.

n.v.t. n.v.t. Certificaat







€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie. De cursus is 

ontwikkeld voor foodprofessionals op mbo+/hbo-

niveau met interesse in marketing.

10.1.c

10.1.c

10.1.c



€ Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

10.2.g

10.2.g

10.2.g



€ Voedingsmiddelentechnologie en 

toeleveringsbedrijven

€ Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelenindustrie

10.2.g

10.2.g

10.2.g



€ Voedingsmiddelenindustrie

 

 

Voedingsmiddelenindustrie

€ Voedingsmiddelentechnologie en 

toeleveringsbedrijven

10.2.g

10.2.g

10.2.g



€ Land en tuinbouw, veredeling, handel, distributie 

en verwerking

€ Voedsel- en Agribusiness; onderzoeksbedrijven in 

groene biotechnologie; Middelgrote bedrijven met 

R & D-capaciteit; groene wetenschappers

€ Voedsel- en Agribusiness; onderzoeksbedrijven in 

groene biotechnologie; Middelgrote bedrijven 

groeien en onderzoekscapaciteit; groene 

wetenschappers en management.

10.2.g

10.2.g

10.2.g









Nieuwe kennis, inzichten en innovaties in de 

sector: “Transitie op het boerenerf ”

Transitie: Leren van de praktijk boerenerf als bron voor kennis en innovatie als basis voor ontwikkeling en transitie

Centraal staat: gebruik maken van praktijkkennis in innovaties en kennisnetwerken als basis voor voortschrijdend kennis in duurzame landbouwtransities te 

ontwikkelen.

•�Multi-stakeholder samenwerking: je bewegen binnen de grenspraktijken van praktijk, onderwijs en onderzoek en transitieprocessen (door lector N. van den 

Berg: grenspraktijken)

•�Samen kennis ontwikkelen in dialoog: ‘constructieve acties’ in een goede kennisdialoog/kennisontwikkeling-gesprekken. (door prof./lector F. de Jong: 

responsief leren als kennis constructie)

•�Transitie-lab gereedschappen: ‘Waarom doen we niet wat we zouden willen’ (praktijk observeren/interviewen; Activiteit-analyse: constructieve fricties en 

emotie als springplanken voor innovatie en transities; transitie-leercirkel, transitie processen; guerrilla-praktijkprobleemonderzoek (dr. P. Seuneke/prof. 

lector F. De Jong)

•�Faciliteren en gesprekstechniek/houding van multi-actor kennis-praktijk groepen in hun transitiekennisontwikkeling. [plg-ervaringen] ( R. van Dinteren)

C

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen





Deze thema’s kom je tegen in deze cursus:

•�De knoppencursus: wat moet je weten om online aan de slag 

te gaan met deelnemers. Hoe combineer je de diverse 

leeromgevingen? Blackboard, Zoom, Teams en lesactiviteiten.

•�Structuur aanbrengen in een online omgeving is totaal anders 

dan in een fysieke groep. Hoe doe je dat op zo’n didactische 

wijze dat je deelnemers aanmoedigt en motiveert om mee te 

doen?

•�Ontwerpen van onderwijs, cursussen online. Het online 

ontwerpen zit anders in elkaar dan in een fysieke 

groepssituatie. Want je mist de lichaamstaal en makkelijk 

toegankelijke mogelijkheden die er zijn om in groepen samen 

te werken. In de workshop online ontwerpen krijg je de tools 

die je nodig hebt om een totaal onderwijs/cursusprogramma 

online te (her)ontwerpen.

•�Activerende didactiek online: wat zijn werkvormen die passen 

bij online lessen. Hoe doe je dat slim en effectief en zet je je 

groepswerkvormen om in online werkvormen.

•�Video’s gebruiken in een online omgeving. Hoe maak je zelf 

een goede, aansprekende didactische video en hoe gebruik je 

deze in relatie tot een online of offline les.

•�Online doceren: hoe doe je dat?

Per direct 8 dagdelen 65 uur Pedagogiek & Didaktiek HBO

De cursus bestaat uit de volgende thema’s:

•�‘Ik als coach’: zelfkennis en zelfbewustzijn, leervragen en 

ontwikkelwensen.

•�‘Ik ontwikkel mij als coach’: Basisprincipes van coaching 

(webinar), doelgericht coachen  en coachen op competenties, 

methodieken en methodisch werken (webinar)  

•�‘Ik observeer, laat zien en kijk terug’: Portfolio en 

meetinstrumenten

Elke deelnemer voert tussen de bijeenkomsten en webinars 3 

individuele coachingsgesprekken met een van de 

docenten/trainers. In dit individuele traject staat het persoonlijk 

ontwikkelingsplan centraal. De deelnemer houdt daarvoor een 

logboek bij en schrijft reflectieverslagen 

Per direct 4 dagdelen 60 uur Coachen en Begeleiden HBO



‘Teach what we preach’: Blended kennisontwikkeling-groep 

werkend vanuit een eigen/authentiek transitiepraktijk issue. 

Indien Covid-19 maatregelen het noodzaken dan volledig 

online; Video ondersteund collectief leren in online 

kennisforum; input van gastsprekers.  

Per direct 8 weken 50 uur Vaknascholing HBO





Voor onderwijsprofessionals die werken met op 

afstand lesgeven en/of vergaderen, begeleiden 

etc., voor zowel docenten, leraren, 

leidinggevenden als ondersteuners binnen het 

onderwijs. 

Individueel maatwerk op het gebied van online leren. Dit kan bestaan uit individuele (online) gesprekken met een 

begeleider, maar ook middels groepsdiscussies en (praktijk en/of reflectie)opdrachten.

Online doceren: hoe doe je dat?

Een docent is sinds COVID 19 niet alleen maar bezig met zijn 

lessen in de klas en klassenmanagement maar heeft als extraatje 

nu de online omgeving. Waarbij de volgende vragen direct 

relevant zijn:

• Hoe werkt leren online?

• Hoe werk ik met de technische mogelijkheden van Canvas, 

Teams en Webex (of een ander programma)

• Hoe zorg ik voor samenwerkend leren in een online omgeving?

• Hoe krijg en houd ik mijn studenten en leerlingen gemotiveerd 

en actief tijdens online leren?

• Hoe maak ik een ontwerp voor online sessies en bouw ik variatie 

in?

• Hoe past online leren bij onze visie op leren en onderwijs?

Aan het eind van de cursus heb je meer inzicht 

in:

•�Het begeleiden van sociaal leren online

•�Het begeleiden van samenwerken online

•�Een les ontwerpen voor online en hybride leren

4

HBO/MBO vooropleiding en actief met het 

begeleiden van (individuele) leerlingen/studenten 

binnen het onderwijs of in de praktijk.

3 individuele (online) coachgesprekken op het gebied van individuele leervragen. Daarnaast ook middels 

groepsdiscussies en (praktijk en/of reflectie)opdrachten.

Coachen op ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs is zo 

opgezet dat er een mix is van theorie en praktijk, van individueel 

leren en groepsleren, op die manier vormgegeven dat je het 

ervaart als een samenhangend geheel. Zodoende ben je in staat 

persoonlijk te ervaren wat coaching voor jou betekent zodat je zelf 

nog beter in staat bent dit toe te passen binnen jouw rol/taak en 

situaties.

De leergang geeft richting aan je coachschap door aan te sluiten 

bij wat er leeft op je werkplek en in te spelen op waar op dat 

moment behoefte aan is. Dit betekent: 

•�het leerproces actief met elkaar en zelfstandig vormgeven

•�gebruik maken van de kwaliteiten van elkaar

•�procesgerichte manier van leren en werken vanuit de 

beroepsinhoud

•�geven van constructieve feedback

•�doen en presteren wat je wilt en kunt.

De leergang Coachend Meesterschap binnen het 

beroepsonderwijs is voor iedereen die als coach in 

het onderwijs fungeert: docenten, tutoren, 

mentoren, studieloopbaanbegeleiders, 

werkgroepbegeleiders, werkplekbegeleiders en 

zorgcoördinatoren. De leergang helpt je om de 

ontwikkelwensen en -mogelijkheden van jezelf én 

van jouw leerlingen te (h)erkennen, te stimuleren 

en uit te voeren binnen een onderwijssituatie.

1



HBO vooropleiding Individuele (online) begeleiding in het opstellen van het ‘base-line’ zelf-assessment; het neerschrijven van het 

initiële idee van de deelnemer over hoe de kennisontwikkeling ter bevordering van transitieproblematiek op het 

(boeren)erf te ondersteunen en de identiteit, rol en handelen als facilitator daarin.

Leeropbrengsten:

•�Kennis in transitie grenspraktijken en vaardigheid in ‘grenzen’-

openen

•�Inzicht in en vaardigheid in ‘constructieve kennisdialoog’; 

principes en stappen voor het ontwikkelen van samen kennis te 

ontwikkelen; 

•�Gebruik van ‘tools’ voor transitie-labs: praktijkprobleem- en 

frictie-analyses; multi-stakeholder dialoog, praktijk-onderwijs-

onderzoek partnerschap. 

De deelnemer heeft ervaring in ‘collectieve’ 

kennisontwikkeling en kennis opgedaan met 

betrekking tot het faciliteren van gebruik maken 

van de (ervarings)kennis op het (boeren)erf en 

vandaaruit in co-creatie te werken aan 

transitieproblematieken. Bovenal heeft hij vanuit 

een collectieve visieontwikkeling een eigen 

onderbouwde visie ontwikkeld over zijn identiteit, 

rol en handelen als facilitator. 
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Ieder thema wordt afgesloten met een 

onlinepraktijktoets afhankelijk van het op maat 

gemaakte traject

Branchecertificaat €

Het scholingstraject wordt afgesloten met een 

ontwikkelingsgerichte portfolio presentatie

Branchecertificaat €10.1.c

10.1.c



Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

1.�Een ‘base-line’ zelf-assessment vindt plaats bij 

aanvang van het leertraject door het 

neerschrijven van het initiële idee van de 

deelnemer over hoe de kennisontwikkeling ter 

bevordering van transitieproblematiek op het 

(boeren)erf te ondersteunen en de identiteit, rol 

en handelen als facilitator daarin. Dit met een 

explicitering van zijn/haar nieuwsgierigheid, 

vraag, stelling, uitdaging etc. (max 500 woorden, 

1A4)

2.	Zelf-constructie assessment. Gedurende het 

leertraject 4x een bijstelling van het eigen initiële 

idee bij het einde maar vóór het beging van elke 

module in het leertraject.

3.	Zelf-assessment met 360-peerfeedback op 

zijn haar visiebeschrijving zijn/haar persoon als 

facilitator, rol en handelen als facilitator van de 

kennisontwikkeling in co-creatie op en met het 

boerenerf in de context van transitieproblematiek. 

(max 1000 woorden ). Aangevuld met een 

vergelijking van zijn/haar eindvisie en zijn/haar 

initiële idee of er verdiepende of veranderde kijk 

is ontstaan tijdens het leertraject met aanduiding 

van een critical ‘moment’ in het leertraject (max 

500 woorden).

Branchecertificaat €  10.1.c







Medewerker voeding en technologie 

De medewerker voeding en technologie is gericht op 

het bereiden, samenstellen en/of verpakken van 

voedingsmiddelen voor mens en dier. 

Deze opleiding is ideaal voor mensen die werkzaam 

in de Food en willen doorgroeien naar een operator 

functie.



Vakbekwaam medewerker voeding en technologie 

De vakbekwaam medewerker voeding en technologie 

werkt in een bedrijf waar voedingsmiddelen bereid 

en/of verpakt worden. Hij is vaak als leidinggevende 

betrokken bij het bereidingsproces van de voeding. 

Deze opleiding is ideaal voor mensen die werkzaam 

in de Food en willen doorgroeien naar een allround 

operator functie.



Vakexpert voeding en technologie

De vakexpert voeding en kwaliteit houdt zich bezig 

met het verbeteren van de kwaliteit van voedsel en 

het productieproces. 

Deze opleiding is ideaal voor mensen die werkzaam 

in de Food en willen doorgroeien naar een functie als 

ploegchef in de levensmiddelenindustrie.



* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen







C theorie en praktijkopdrachten, een afrondende theorietoets en 

eindgesprek.



C theorie en praktijkopdrachten, een afrondende theorietoets en 

eindgesprek.



C theorie en praktijkopdrachten, een afrondende theorietoets en 

eindgesprek.









Direct na inschrijving 20 weken 800



Direct na inschrijving 20 weken 800



Direct na inschrijving 20 weken 800









Het betreft de volledige vakleer van de opleiding 

Medewerker voeding en technologie -  Crebo 

25460

Geschikt voor MBO niveau 2 n.v.t.



Het betreft de volledige vakleer van de opleiding 

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie - 

Crebo 25461

Geschikt voor MBO niveau 3 MBO niveau 2,  Medewerker voeding en 

technologie -  25460



Het betreft de volledige vakleer van de opleiding 

Vakexpert voeding en technologie - Crebo 25463

Geschikt voor MBO niveau 4 MBO niveau 3, Vakbekwaam medewerker voeding 

en technologie - 25461









Individuele persoonlijke ondersteuning, interactieve online lessen en 

praktijkopdrachten.

De cursist krijgt (basis)kennis van chemische- en 

bijbehorende geautomatiseerde processen 

aangereikt.



Individuele persoonlijke ondersteuning, interactieve online lessen en 

praktijkopdrachten.

De cursist krijgt basiskennis aangereikt over 

besturingstechniek en leert het efficiënt 

ombouwen van apparatuur.



Individuele persoonlijke ondersteuning, interactieve online lessen en 

praktijkopdrachten.

De cursist krijgt kennis aangereikt over de 

mechanische en chemische aspecten van 

kunststoffen- en rubberverwerking. Verschillende 

kunststof- en rubberverwerkingstechnieken 

worden uitgebreid behandeld. Aan bod komen o.a. 

extruderen, spuitgieten, grondstofsoorten zoals 

granulaat etc.









De cursist bezit kennis van de chemische- fysische- en natuurkundige 

achtergronden van het proces, bezit kennis van meet- en regeltechniek 

toegepast in/bij de chemische industrie, bezit kennis van natuurkunde toegepast 

in/bij de chemische industrie, bezit kennis van scheikunde toegepast in/bij de 

chemische industrie, bezit kennis van veiligheidsregels en beveiligingssystemen 

in de chemische industrie, kan communiceren en rapporteren via digitale en 

papieren systemen, kan eenvoudige meet- en controle apparatuur bedienen in 

de chemische industrie, kan eenvoudige procesregelingen bedienen (scada), kan 

eenvoudige procesverstoringen in (chemische) processen verhelpen, kan 

gebruikelijke veiligheidsregels geldend binnen de chemische industrie toepassen 

en kan schema's zoals P&ID's en PFD's lezen en begrijpen.
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De cursist bezit basiskennis van de fysische en natuurkundige achtergronden 

van het proces, heeft basiskennis van aandrijftechnieken, lagers en remmen, 

heeft basiskennis van hydraulische en pneumatische symbolen, heeft 

basiskennis van gereedschappen benodigd bij het ombouwen van apparatuur, 

heeft basiskennis van hydraulische componenten toegepast in 

besturingstechniek, heeft basiskennis van mechanische, pneumatische 

besturingscomponenten, kan beroepsspecifieke technische documentatie en 

instructies lezen, kan communiceren en rapporteren via digitale systemen en op 

schrift, kan eenvoudige meet en controle apparatuur toepassen bij het 

ombouwen en afstellen van apparatuur, kan gereedschappen voor het 

ombouwen van apparatuur correct en op veilige wijze toepassen, kan 

onderhoudsstrategie begrijpen, kan productieplanningen gebruiken, kan 

relevante informatiebronnen raadplegen en kan technische informatie en 

werkinstructies opzoeken in digitale systemen en toepassingen.
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De cursist bezit basiskennis van de constructie en werkingsprincipes van 

randapparatuur voor de verwerking van granulaat en dryblend poeder, bezit 

basiskennis van de meest gebruikte soorten kunst- en toeslagstoffen en hun 

verwerkingseigenschappen, bezit basiskennis van de natuurkundige principes 

zoals het smelt en stolgedrag van kunststoffen, bezit basiskennis van 

dubbelschroefs- en enkelschroefsextruders v.w.b. werking en effect op het 

materiaal, bezit basiskennis van gebruikelijke vaktermen binnen de kunststoffen- 

en rubberbranche, bezit basiskennis van kunststof en rubber verwerkende 

installaties en de verschillende vormgevingstechnieken, bezit basiskennis van 

meet- en regelapparatuur in kunststof en rubber verwerkende installaties en hun 

randapparatuur, bezit basiskennis van spuitgietmachines en de verwerking van 

verschillende soorten grondstoffen, kan assisteren bij het wisselen van matrijzen 

en kalibreringen, kan de specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan 

kunststof en rubber verwerkende installaties toepassen, kan eenvoudige 1ste 

lijns verstoringen in het productieproces signaleren en oplossen, kan eenvoudige 

kunststof en rubber verwerkende installaties en –machines en randapparatuur 

bedienen, beheersen en bewaken, kan eenvoudige kunststof en rubber 

verwerkende installaties en –machines starten/stoppen, kan eenvoudige visuele 

productafwijkingen herkennen en kan klein onderhoud aan kunststof en rubber 

verwerkende installaties en randapparatuur uitvoeren.
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Theorietoets, online eindgesprek Branchecertificaat van SOL dat recht geeft voor de 

vakleer van de opleiding Medewerker voeding en 

technologie -  Crebo 25460



Theorietoets, online eindgesprek Branchecertificaat van SOL dat recht geeft voor de 

vakleer van de opleiding Vakbekwaam 

medewerker voeding en technologie - 25461



Theorietoets, online eindgesprek Branchecertificaat van SOL dat recht geeft voor de 

vakleer van de opleiding Vakexpert voeding en 

technologie - 25463









 €                                                                  Voedingsmiddelen industrie10.1.c



 €                                                                  Voedingsmiddelen industrie10.1.c



 €                                                                  Voedingsmiddelen industrie10.1.c















3 bijeenkomsten gedurende 2,5 dag, (deels) 

online via een interactief webinar platform

28 uur Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole post-hbo Om toegelaten te worden tot de cursus 

Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole ben 

je in het bezit van een mbo/hbo diploma- of een 

gelijkwaardige combinatie van opleiding en 

praktijkervaring. Je werkt in een 

voedingsmiddelenbedrijf in een functie waarin je 

met sensorisch onderzoek te maken hebt.

3 bijeenkomsten gedurende 2,5 dag, (deels) 

online via een interactief webinar platform

28 uur Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling post-hbo Om toegelaten te worden tot de post-hbo cursus 

Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling 

ben je in het bezit van een mbo/hbo diploma- of 

een gelijkwaardige combinatie van opleiding en 

praktijkervaring. Je werkt in een 

voedingsmiddelenbedrijf in een functie waarin je 

met sensorisch onderzoek te maken hebt.



7 bijeenkomsten, (deels) online via een 

interactief webinar platform

70 uren Kwaliteitsmanagement post-hbo Om toegelaten te worden tot deze module is de 

deelnemer in het bezit van een hbo diploma- of 

een gelijkwaardige combinatie van opleiding en 

praktijkervaring.

7 bijeenkomsten, (deels) online via een 

interactief webinar platform

70 uren Kwaliteitsmanagement post-hbo Om toegelaten te worden tot deze module is de 

deelnemer in het bezit van een hbo diploma- of 

een gelijkwaardige combinatie van opleiding en 

praktijkervaring.



5 bijeenkomsten van 3 uur, (deels) online via 

een interactief webinar platform

40 uren Teeltexpertise HBO Om toegelaten te worden tot deze module van 

de opleiding Teeltexpert is vereist: 

• werkzaam in de glastuinbouw 

• in het bezit van een spuitlicentie I 

• kennis van Word en Excel 

• Mbo-diploma niveau 4 (of een vergelijkbaar 

niveau) 

Nederlandse taal vaardig in woord en geschrift. 

5 bijeenkomsten van 3 uur, (deels) online via 

een interactief webinar platform en een 1-uur 

adviesgesprek op locatie

40 uren Teeltexpertise HBO Om toegelaten te worden tot deze module van 

de opleiding Teeltexpert is vereist: 

• werkzaam in de glastuinbouw 

• in het bezit van een spuitlicentie I 

• kennis van Word en Excel 

• Mbo-diploma niveau 4 (of een vergelijkbaar 

niveau) 

Nederlandse taal vaardig in woord en geschrift. 





De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning bij het 

opstellen en uitwerken van een paper (de opdracht). Daarnaast zijn de lessen 

interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in groepen. De lessen zijn 

interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.

De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning. 

Daarnaast zijn de lessen interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in 

groepen. De lessen zijn interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.



De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning. 

Daarnaast zijn de lessen interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in 

groepen. De lessen zijn interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.

De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning. 

Daarnaast zijn de lessen interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in 

groepen. De lessen zijn interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.



De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning. 

Daarnaast zijn de lessen interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in 

groepen. De lessen zijn interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.

De docent geeft tijdens de module individuele persoonlijke ondersteuning. 

Daarnaast zijn de lessen interactief en wordt tijdens de webinars gewerkt in 

groepen. De lessen zijn interactief en al het lesmateriaal is online beschikbaar.





Aanbevolen voorkennis: bepaalde leerdoelen van SO A, basisprincipes van Sensorisch testen

• je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming  van de mens als meetinstrument benoemen

• je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen

• je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden

• je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden)

• je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen

Het belang van sensorisch onderzoek binnen QC in het bedrijf

• je kunt de geschiedenis van sensorisch onderzoek beschrijven

• je kunt de ontwikkeling van kwaliteitszorg in de voedingsindustrie beschrijven

• je weet het belang en je kunt de rol van de QC afdeling binnen het bedrijf benoemen

• je kunt voorbeelden van veel voorkomende instrumentele QC metingen geven en weet de principes van deze metingen uit te leggen

• je weet wat de Sensorisch onderzoek betekent voor de kwaliteitszorg binnen het bedrijf

• je kunt methoden om representatief bemonsteren (sampling) beschrijven

• je bent in staat om trainingsmethoden voor de belangrijkste testen te ontwikkelen

• je kan de juiste communicatie omtrent QC en de juiste Sensorische termen gebruiken

• je weet hoe om te gaan met panel-motivatie en panel-onderhoud

• je kunt het belang van data-verzameling en data-onderhoud aangeven

Het gebruik van Sensorische QC testen - Theoretisch

• je weet welke factoren bepaalde interacties tussen ingrediënten en productvariaties ‘aan de lijn’ kunnen veroorzaken.

• je weet hoe om te gaan met interne en externe referentiemonsters

• je kunt het belang van goede standaarden voor sensorische testen uitleggen

• je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ zo goed mogelijk toepassen op de productieomgeving

• je kunt voor- en nadelen benoemen van methoden voor sensorisch QC metingen, zoals voor herformuleringsprojecten; methoden: methoden voor bepalen van “IN”spec en “OUT”spec

• Quality Ranking (Suiker, Stevia)

• Quality Ratings methoden

• Difference From Control testen

• snelle QDA methoden en gebruik van beschrijvende attributen

• je weet de sensorische metingen aan instrumentele QC metingen aan de lijn te koppelen (zoals o.a. viscositeits- en textuurwaarden, kleurmetingen)

Het gebruik van Sensorische QC testen - Praktisch

• je kunt bepaalde standaarden gebruiken in relatie met Quality-Ratings en Difference From Control testen

• je weet hoe de belangrijkste testen klaar te maken en panelleden te motiveren een goede bijdrage te geven aan de sensorische QC-metingen

• je kunt de belangrijkste sensorisch en instrumentele QC metingen uitvoeren en de verkregen data uitwerken tot een klein rapport

• je kunt de resultaten van instrumentele metingen koppelen aan sensorische testresultaten

Na het volgen van deze module heeft de 

deelnemer geleerd hoe je de hoofdbestandsdelen 

van Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole 

kunt inzetten. De deelnemer is goed voorbereid 

voor het examen Sensorisch Onderzoeker en 

Kwaliteitscontrole.

In de cursus Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling worden de volgende onderwerpen behandeld:

basis Sensoriek

• hoe zet je de zintuigen in om smaak en textuur te meten/beoordelen?

basis Productontwikkeling

• waar moet je rekening mee houden bij het herformuleren van een recept?

• interacties van ingrediënten in producten en de gevolgen voor de smaak

• hoe maak je een goede proefopzet?

• factoren van buiten, die de smaak van een product beïnvloeden (bijv. bodem en klimaat)

combinatie van Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

• fysische gevolgen van productontwikkeling

• bruinkleuringsreacties en de vorming van aroma’s

• invloed van textuur op smaakbeleving

• koppeling van sensorische gegevens aan instrumentele gegevens als textuurmetingen kun je wat je proeft ook meten?

• rol van de verpakking

Na het volgen van deze module heeft de 

deelnemer geleerd de hoofdbestandsdelen van 

Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling 

ingezet kunnen worden. De deelnemer is goed 

voorbereid voor het examen Sensorisch 

Onderzoeker en Productontwikkeling.



De inleidende module is praktisch ingericht. In deze module krijg je overzicht en inzicht in kwaliteitssystemen, standaarden, modellen, methode en hun toepassingsgebieden. Je gaat aan de slag met:

• INK-model

• ISO 9000/9001

• Balanced Scorecard, Strategy-mapping en Prestatie-indicatoren

• Lean Six sigma

• Benchmarking

• Investors In People (IIP)

• Kwaliteitshandvesten

• SERVQUAL-model

• Innovatie

In deze module rond je het eerste deel van je eigen kwaliteitsplan af.

Tijdens de inleidende module van de post-hbo 

opleiding Integraal kwaliteitsmanagement leer je 

de belangrijkste instrumenten en methoden die 

ingezet worden om beleidsmatig, veranderkundig 

en beheersmatig te werk gegaan. Zodat kwaliteit 

voorop staat en er zo min mogelijk weerstand 

optreedt.

Hoe kom je tot een succesvolle vorm van kwaliteitsmanagement als blijkt dat regels en procedures alleen niet voldoende resultaat opleveren? In de module kwaliteitsmanagement en organisatiecultuur komen de volgende onderwerpen aan 

bod en ga je aan de slag met:

• Persoonlijke kwaliteiten van de kwaliteitsmanager

• Kwaliteit van de beroepsuitoefening: kwaliteitsmanagement en bedrijfscultuur, planning & control versus sturen op ambities

• De organisatie van professionals: organisatievorm, cultuur, organisatieanalyse, systeemdenken, autonomie en leiderschap

• Innovatie en verandermanagement

De module bestaat uit zeven lessen. Je rondt de module af met je eigen kwaliteitsplan. Hierin analyseer je verschillende aspecten die behandeld zijn in de eigen organisatie. Hieruit trek je conclusies en doe je aanbevelingen.

Tijdens de module procesmanagement van de 

post-hbo opleiding Integraal 

kwaliteitsmanagement leer je de belangrijkste 

instrumenten en methoden die ingezet worden 

om beleidsmatig, veranderkundig en 

beheersmatig te werk gegaan. Zodat kwaliteit 

voorop staat en er zo min mogelijk weerstand 

optreedt.



In de module Klimaat en energie komen de volgende onderwerpen aan bod en ga je aan de slag met:

• Klimaatfactoren en sensoren 

• Regelen van klimaat

• De functie van voedingselementen

• Water, meststoffen en voedingsschema’s

• Fysiologische teeltproblemen 

De module bestaat uit vijf lessen. Daarnaast krijg je een 1-uur adviesgesprek aangeboden op jouw bedrijf (or organisatie). Hierin analyseer je verschillende aspecten die in de module aan bod zijn gekomen in de eigen organisatie. Hieruit 

trek je conclusies en kom je tot een plan van aanpak op basis van je aanbevelingen.

Tijdens de module klimaat en energie van de hbo 

opleiding teeltexpertise leer je de belangrijkste 

teeltonderwerpen voor een optimale kwaliteit en 

productie, met oog voor een laag 

energieverbruik. Je kunt de opgedane kennis 

direct toepassen in de eigen praktijk.

In de module Klimaat en energie komen de volgende onderwerpen aan bod en ga je aan de slag met:

• Energie en rendement 

• Het nieuwe telen 

• Isoleren van de kas en vochtbeheersing 

• Duurzame energie 

• Innovaties 

De module bestaat uit vijf lessen. Daarnaast krijg je een 1-uur adviesgesprek aangeboden op jouw bedrijf (or organisatie). Hierin analyseer je verschillende aspecten die in de module aan bod zijn gekomen in de eigen organisatie. Hieruit 

trek je conclusies en kom je tot een plan van aanpak op basis van je aanbevelingen.

Tijdens de module Tuinbouw, innovatie en 

techniek van de hbo opleiding teeltexpertise 

krijgt de deelnemer up-to-date kennis van 

tuinbouw, innovatie en techniek aangereikt. 

Daarnaast is de theorie meteen aan de praktijk 

gekoppeld door middel van opdrachten die op 

het eigen bedrijf zijn uitgevoerd.





2 Deze cursus wordt afgesloten met een examen 

en assessment.

Certificaat Inholland Academy/MOA € ) Agro- en voedingssector

2 Deze cursus wordt afgesloten met een examen 

en assessment.

Certificaat Inholland Academy/MOA €  Agro- en voedingssector10.1.c

10.1.c



1 Deze cursus wordt afgesloten met het opleveren 

van een eigen kwaliteitsplan.

Certificaat Inholland Academy €  Agro- en voedingssector

1 Deze cursus wordt afgesloten met het opleveren 

van een eigen kwaliteitsplan.

Certificaat Inholland Academy €  Agro- en voedingssector10.1.c

10.1.c



1 Deze cursus wordt afgesloten met het opleveren 

van een eigen actieplan op basis van het 

adviesgesprek en de opgedane kennis.

Na succesvolle afronding van elk blok ontvang je 

een certificaat. Op het moment dat je alle 

blokken succesvol hebt afgerond, ontvang je een 

certificaat van de gehele opleiding (4 modulen) 

van Inholland Academy.

€  

 

Agro- en voedingssector

1 Deze cursus wordt afgesloten met het opleveren 

van een eigen actieplan op basis van het 

adviesgesprek en de opgedane kennis.

Na succesvolle afronding ontvang je een 

certificaat. Op het moment dat je alle 4 blokken 

succesvol hebt afgerond, ontvang je een 

certificaat van de gehele opleiding van Inholland 

Academy.

€  

 

Agro- en voedingssector10.1.c

10.1.c





* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen
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Stap 1: Projectgegevens

Projectinhoud
Projectnaam Kansrijk aan de slag
Omschrijving van het initiatief (Deze tekst wordt gebruikt voor publicatiedoeleinden Werknemersorganisatie De Unie en trainings- en

organisatieadviesbureau TWST slaan de handen in één en delen hun
jarenlange kennis en ervaring op het gebied het realiseren van
ambities in werk, scholing en carrière! Door middel van een Online
Leer Platform opgebouwd met meerdere e-learningmodules, Via
We-learnings, webinars en podcasts, bieden we met vijf opleidingen
ondersteuning en begeleiding aan mensen die het nodig hebben om
de stap richting de arbeidsmarkt te maken. Alle vijf de opleidingen
worden ondersteund met persoonlijke begeleiding door één van
onze loopbaanprofessionals, waardoor er nog beter op de
persoonlijke situatie van de deelnemers ingezoomd kan worden.
Daarnaast kunnen deelnemers via dit initiatief contact leggen met
andere ‘studiegenoten’ en leren ze ontdekken of zij de kennis
voldoende eigen hebben gemaakt. Na het succesvol doorlopen van
de opleiding krijgen deelnemers een officieel certificaat als bewijs
van afronding.

Projectverantwoordelijken
Aanvrager (tevens tekenbevoegde)
Contactpersoon
Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen zijn opgetreden die van invloed kunnen zijn op de status als aanvrager.
Ja, dat verklaar ik R

Stap 2: Gevraagd subsidiebedrag

Begroot aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C 2000
Het gevraagd subsidiebedrag is berekend middels prijs per traject. Aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C: 2000 x €1000 = € 2.000.000,-

10.2.e
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Gevraagd subsidiedrag € 2.000.000

Stap 3: Bijlagen

Onderstaand overzicht geeft aan welke bestanden als bijlage zijn toegevoegd aan het formulier.

Bijlage Bestand
Bewijsstuk (aanvrager=) houder bankrekening ING-bankverklaring.PDF
Catalogus Catalogus Online Scholing def.xlsx
Machtiging van aanvrager aan intermediair Machtiging_intermediair MRK ONE.pdf
Samenwerkingsovereenkomst inclusief machtiging Samenwerkingsovereenkomst_machtiging DEF.pdf

Stap 4: Samenvatting en verklaring

Betalingsgegevens
IBAN
BIC
Ten name van Vakbond De Unie
Plaatsnaam Culemborg

Verklaring
U verklaart:
• dat elke opleider voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage II;
• dat de catalogus voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage I;
• toe te stemmen met het plaatsen van een verwijzing naar de catalogus op de website www.hoewerktnederland.nl;
• kennis te hebben genomen en te zullen voldoen aan de eisen van de regels in de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing;
• mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van evaluatie- en controle;
• in te stemmen dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt;
• dat geen sprake zal zijn van andere financiering uit Europese of nationale subsidieprogramma's voor de activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag;

10.2.e
10.2.e
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• dat u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de activiteiten uit de subsidieregeling en aansprakelijk voor onjuiste handelingen van uitvoerders en
onderaannemers.

De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is.
Ja, dat verklaar ik R



 

 

Samenwerkingsovereenkomst 
 
De Unie te Culemborg, ingeschreven bij de KvK onder nummer 40477726, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ,  hierna te noemen De Unie 
 
en 
 
TWST te Naarden ingeschreven bij de KvK onder nummer 51585766 in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door  en , hierna te noemen TWST 
 
gezamenlijk als Partijen aan te duiden, 
 
Overwegende dat: 

§ De Unie in dezen de hoofdaanvrager is van het project ‘Kansrijk aan de slag!’ 
§ De Unie heeft met de opleidingsinstelling TWST een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

betreffende het gezamenlijk uitvoeren van dit project. 
§ Partijen met deze overeenkomst de onderlinge afspraken willen vastleggen; 

 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

1. De Unie verzorgt in dit verband 
i. Projectleiding 

ii. Backoffice 
iii. Marketing & Communicatie / Activatiecampagne / Social Mediacampagne 
iv. Persoonlijke coaching d.m.v. loopbaan coaches [max. 4 uur per traject] 
v. administratieve ondersteuning 

vi. verantwoording 
 

2. TWST verzorgt in dit verband 
i. Online catalogus 

ii. 5 online opleidingen/ scholingstrajecten 
iii. Waaronder, e-learningmodules, webinars en We-learnings   
iv. Afrondend certificaat voor deelnemers 
v. Infrastructuur voor het matchen van vraag en aanbod 

 
3. Het toegekende subsidiebedrag wordt in de verhouding De Unie 67% - TWST 33% verdeeld. 

Beide Partijen dekken hiermee de bovengenoemde activiteiten en eventuele eigen 
investeringskosten die ze m.b.t. deze samenwerking maken. Indien de 2.000 trajecten 
volledig worden uitgevoerd conform de vereisten van de subsidieaanvraag, en worden 
uitbetaald, dan krijgt TWST een eenmalige extra vergoeding van € 15.000,-.  
 

4. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van het project NL leert door -scholing 
Categorie C.  
 

5. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Na afloop van het voltooien van de dienstverlening 
waarvoor de subsidie is aangevraagd in dit subsidietraject wordt de samenwerking 
automatisch beëindigd. 
 

6. Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder 
toegekend, het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen:  

 

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e



 

 

a: wanneer de wederpartij een geslaagd beroep doet op overmacht en de overmacht periode 
langer dan drie (3) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie (3) 
maanden zal duren; 
b: wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, dan wel de 
wederpartij in staat van faillissement is verklaard 
c: wanneer de wederpartij een besluit tot liquidatie neemt, wordt ontbonden of op enige 
andere wijze wordt beperkt in haar bevoegdheden om rechtshandelingen te verrichten. 
 

7. Voorts heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij  
verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, en wanneer de niet nakoming van een 
zodanig ernstige aard is dat handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar 
kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege per aangetekende brief in gebreke 
te zijn gesteld en een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, nalatig blijft deze 
verplichting na te komen. 
 

8. Overdracht van een meerderheidsdeelneming aan derden in de onderneming van een der 
partijen zal niet automatisch worden beschouwd als een dringende reden voor de 
onmiddellijke opzegging van de onderhavige overeenkomst. Partijen zullen in gesprek gaan 
over de voorwaarden van continuering van onderhavige dienstverlening. De tarieven en 
afspraken als genoemd blijven minimaal van kracht gedurende de resterende looptijd.  
  

9. De partij die de overeenkomst heeft beëindigd, heeft in het geval bedoeld sub 8 recht op 
vergoeding van de schade die door een dergelijke beëindiging van de overeenkomst mocht 
ontstaan, mits deze partij niet zelf nalatig is in naleving van de overeenkomst. 
 

10. TWST is op de hoogte van het feit dat De Unie met meerdere partijen specifieke 
samenwerkingsovereenkomsten aan zal kunnen gaan. 
 

11. De Unie is op de hoogte van het feit dat TWST met meerdere partijen specifieke 
samenwerkingsovereenkomsten aan zal kunnen gaan. 
 

12. TWST garandeert De Unie dat met alle handelingen en transacties verkregen gegevens 
betreffende de door De Unie doorverwezen cliënten strikt vertrouwelijk worden behandeld 
met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes en sluiten 
indien nodig aanvullende overeenkomsten zoals bijv. een verwerkersovereenkomst als 
persoonsgegevens worden verwerkt. 

 
13. De Unie garandeert TWST dat met alle handelingen en transacties verkregen gegevens 

betreffende de door TWST doorverwezen cliënten strikt vertrouwelijk worden behandeld 
met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes en sluiten 
indien nodig aanvullende overeenkomsten zoals bijv. een verwerkersovereenkomst als 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
 

14. De Unie en TWST doen individueel geen uitspraken over de aard en de inhoud van deze 
overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.  
 

15. In aanvulling hierop zijn beide partijen gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, 
afkomstig van de wederpartij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken.  
 

16. Iedere aansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, waaronder begrepen 
vervolgschade, gederfde inkomsten en schade door foutief advies, is uitdrukkelijk 
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Werknemersorganisaties De Unie 
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Datum 28 januari 2021 

Betreft Beschikking subsidieverlening project 2020NLLD2023105 
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Directie Dienstverlening, 

Samenwerkingsverbanden en 

Uitvoering 

Uitvoering Van Beleid 

 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 93249 

2509 AE Den Haag 

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 

 

Contactpersoon 

Team NLD scholing 

T 070 315 2152 

E NLDscholing@minszw.nl 

 

 
 
Projectnaam 

Kansrijk aan de slag 

Projectnummer 

2020NLLD2023105 

Onze referentie 

DSU/UVB/NLLD/2021/506016 

 

Bijlage 

bezwaarprocedure 

 

 

 
 

 

 

 
 

Geachte heer , 

 
Op 2 november 2020 heeft u in het kader van de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL 
leert door met inzet van scholing (NLLD – S)’ subsidie aangevraagd voor het 
project “Kansrijk aan de slag”. 

 
Gebaseerd op: 

 Titel 4.2 (Subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 

 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S), 
hierna: Regeling; 

 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, hierna: Kaderregeling; 

 uw volledige aanvraag van 2 november 2020 
 en uw aanvullende informatie van 5- en 20 januari 2021. 
   
besluit ik tot het verlenen van de volgende subsidie: 

 

Projectnummer: 2020NLLD2023105 

Project: Kansrijk aan de slag 

Projectperiode: 28 januari 2021 t/m 31 juli 2020 

Subsidie: € 2.000.000 

Voorschot:  € 1.200.000 

Aantal scholingstrajecten 
categorie C: 

2.000 

 

Deze subsidie wordt verleend voor de in de subsidieaanvraag beschreven 
activiteiten. Hierbij geldt dat u moet voldoen aan de voorwaarden van de 
Regeling. 

 
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 

  

10.2.e
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DSU/UVB/NLLD/2021/506016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 
 

 Bijlage II, u dient de scholing uit de catalogus zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 5 februari 2021 beschikbaar te maken via een online ‘bibliotheek’ op 

uw website. Het moet voor de deelnemer duidelijk zijn dat deze scholing 

kosteloos wordt aangeboden.  

 

 Bijlage IV, behorende bij artikel 13, tweede lid, onderdeel C van de Regeling. 
Hierin zijn de administratieverplichtingen opgenomen. 

 

 Artikel 15 van de Regeling, waarin de wijze van verantwoorden is opgenomen.  

 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 

U ontvangt binnen zes weken een voorschot van € 1.200.000. Dit betreft 60% van 
het subsidiebedrag ad € 2.000.000. 
 
Als u de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebt verricht en u hebt 

voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, ontvangt u het 

restant, ad 40% na vaststelling van de subsidie. De voorschotten worden 
verrekend met het vastgestelde bedrag bij de subsidievaststelling.  

 
Het voorschot en het restant maak ik aan u over op bankrekening 

, ten name van Vakbond De Unie onder vermelding van het 

voornoemde projectnummer. 
 
Subsidievaststelling  
Binnen 22 weken na beëindiging van de uitvoering van alle in de 

subsidiebeschikking genoemde maatregelen, dient u een verzoek in tot het 
vaststellen van de subsidie. Hiervoor gebruikt u het Subsidieportaal en het op de 
website van Uitvoering van Beleid beschikbare formulier. Dit verzoek moet 

uiterlijk op 1 oktober 2021 in mijn bezit zijn. Daarbij toont u aan door middel 
van een activiteitenverslag en financiële verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen dat de subsidiegelden 

rechtmatig zijn besteed en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 
 
Meldingsplicht 

Krachtens de bepalingen van artikel 5.7 van de Kaderregeling bent u onder meer 
verplicht mij onverwijld een schriftelijke melding te doen (vergezeld van een 
toelichting) zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 

verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of zich andere 
omstandigheden (zullen) voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing 
tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.  

 

Indien u voor dezelfde activiteiten al uit anderen hoofde subsidie ontvangt of hebt 
aangevraagd, dan wel in verband daarmee andere inkomsten verwerft, anders 
dan aangegeven in uw subsidieaanvraag, doet u mij daarvan zo spoedig mogelijk 

schriftelijk mededeling. 
 

10.2.e
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Uitvoering Van Beleid 

 
Datum 

28 januari 2021 

Onze referentie 

DSU/UVB/NLLD/2021/506016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: 

 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 

is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:  
 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden 
Bureau Ondersteuning team 1 

Postbus 90801 
2509 LV ’s-Gravenhage  
(Fax 070 333 5116)  
 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. 

Ten behoeve van een spoedige afhandeling van uw bezwaarschrift verzoeken wij u 
een afschrift mee te sturen van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Het 
bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 

 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt 

bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat 
het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met 

tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar:  

wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 

 





3. Impact maken

Doel: Vaardigheden leren om bij een online 

sollicitatiegesprek een goede indruk te 

maken.

Doelgroep: Mensen die deze extra 

ondersteuning hard nodig hebben omdat ze 

werkzaam zijn in een branche dat zwaar 

getroffen is door de Covid-19.

C Online trainingen, virtuele persoonlijke begeleiding, toetsen.

Inhoudelijke onderdelen bestaande uit 10 modules en 

persoonlijke coaching:

- Kritisch denken 

- Integriteit

- Het gedrag van mensen beinvloeden

- Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder en 

actietheorie)

- Samenwerken uit vertrouwen

- Verbindend vermogen

- Conflicthantering

- Goed werkgever- en werknemerschap

- Presenteren als een pro

- Bewust online werken

- Persoonlijke coaching  (Individuele persoonlijke 

ondersteuning)

1-jan-21

4. Fit voor de toekomst

Doel: Om met zelfsturing  te leren hoe je 

jezelf vitaal en gemotiveerd kan houden.

Doelgroep: Mensen die deze extra 

ondersteuning hard nodig hebben omdat ze 

werkzaam zijn in een branche dat zwaar 

getroffen is door de Covid-19.

C Online trainingen, virtuele persoonlijke begeleiding, toetsen.

Inhoudelijke onderdelen bestaande uit 12 modules en 

persoonlijke coaching:

- Aanbrengen werk- en prive balans

- Mindfullness op het werk

- Op naar een gezond en bewust eetpatroon

- Yoga voor beginners

- Ontspanningsoefeningen bij stress

- Hoe kom ik in mijn kracht

- Nooit een burn-out

- Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder en 

actietheorie)

- Gezond aan mijn bureau

- Finance for non-financials

- Werkgeluk creër je zelf

- Een nieuwe baan

- Persoonlijke coaching  (Individuele persoonlijke 

ondersteuning)

1-jan-21

5. Werken aan een persoonlijk ontwikkelplan

Doel: Om een persoonlijk ontwikkelplan te 

maken dat direct uitvoerbaar is.

Doelgroep: Mensen die deze extra 

ondersteuning hard nodig hebben omdat ze 

werkzaam zijn in een branche dat zwaar 

getroffen is door de Covid-19.

C Online trainingen, virtuele persoonlijke begeleiding, toetsen.

Inhoudelijke onderdelen bestaande uit 13 modules en 

persoonlijke coaching:

- Snellezen

- Time management

- Brainstormen en mindmappen

- Het flexibele brein

- 21st century skills

- Feedback ontvangen en geven

- Evalueer jezelf

- Hoe word ik een top onderhandelaar

- Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder en 

actietheorie)

- Effectiviteit in teamsamenwerking

- Persoonlijk leiderschap

- Creer je eigen droombaan

- Presentatie met impact

- Persoonlijke coaching  (Individuele persoonlijke 

ondersteuning)

1-jan-21

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen



5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Minimaal 1 maand 21 uur Foutloos schrijven

Effectief communiceren

Zakelijk schrijven

In 5 stappen naar een optimaal Linkedin profiel

Werken aan je netwerk

Succesvol online solliciteren

Professioneel pitchen

Orientatie op eigen ondernemerschap

Haal alles uit je sollicitatiegesprek

Selectiegesprek valkuilen

Gerbuiken van communicatie hulpmiddelen; o.a. 

Linker kolom, ladder en actietheorie (Chris 

Argyris)

Artikel 1ste hulp bij ongewenste resultaten

mbo/hbo mbo 2 uur door middel van Webinars (incl. praktijkopdrachten voor uitvoeren actie 

experimenten / praktijkopdrachten en huiswerkopdrachten), email/whatsapp, 

bellen; 4  uur individuele persoonlijke ondersteuning) door een 

loopbaanprofessional. Via Videobellen geeft de loopbaanprofessional één op één 

ondersteuning waardoor we per kandidaat maatwerk kunnen toepassen en de 

kandidaat nog beter in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. 

Minimaal 1 maand 21 uur Zelfleiderschap 

Creatief denken 

Bevlogenheid

De juiste skills voor een baan

De teamrollen van Belbin

Werken in teams

Tips voor een succesvolle werktoekomst

Juiste skills voor een baan

Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder 

en actietheorie)

Artikel 1ste hulp bij ongewenste resultaten

Selectiegesprekken voeren

hbo Hoger onderwijs 2 uur door middel van Webinars (incl. opdrachten voor uitvoeren actie 

experimenten / praktijkopdrachten en huiswerkopdrachten), email/whatsapp, 

bellen; 4 uur individuele persoonlijke ondersteuning) door een 

loopbaanprofessional. Via Videobellen geeft de loopbaanprofessional één op één 

ondersteuning waardoor we per kandidaat maatwerk kunnen toepassen en de 

kandidaat nog beter in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. 

4. STUDIERICHTING EN NIVEAU   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING



Minimaal 1 maand 21 uur Kritisch denken 

Integriteit

Het gedrag van mensen beinvloeden

Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder 

en actietheorie)

Samenwerken uit vertrouwen

Verbindend vermogen

Conflicthantering

Goed werkgever- en werknemerschap

Presenteren als een pro

Bewust online werken

Artikel 1ste hulp bij ongewenste resultaten

hbo mbo/hbo 2 uur door middel van Webinars (incl. opdrachten voor uitvoeren actie 

experimenten / praktijkopdracht en huiswerkopdrachten), email/whatsapp, 

bellen; 4 uur individuele persoonlijke ondersteuning) door een 

loopbaanprofessional. Via Videobellen geeft de loopbaanprofessional één op één 

ondersteuning waardoor we per kandidaat maatwerk kunnen toepassen en de 

kandidaat nog beter in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. 

Minimaal 1 maand 21 uur Aanbrengen werk- en prive balans

Mindfullness op het werk

Op naar een gezond en bewust eetpatroon

Yoga voor beginners

Ontspanningsoefeningen bij stress

Hoe kom ik in mijn kracht

Nooit een burn-out

Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder 

en actietheorie)

Gezond aan mijn bureau

Finance for non-financials

Werkgeluk creër je zelf

Een nieuwe baan

mbo/hbo mbo 2 uur door middel van Webinars (incl. opdrachten voor uitvoeren actie 

experimenten / praktijkopdrachten en huiswerkopdrachten), email/whatsapp, 

bellen; 4 uur individuele persoonlijke ondersteuning) door een 

loopbaanprofessional. Via Videobellen geeft de loopbaanprofessional één op één 

ondersteuning waardoor we per kandidaat maatwerk kunnen toepassen en de 

kandidaat nog beter in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. 

Minimaal 1 maand 21 uur Snellezen

Time management

Brainstormen en mindmappen

Het flexibele brein

21st century skills

Feedback ontvangen en geven

Evalueer jezelf

Hoe word ik een top onderhandelaar

Communicatie hulpmiddelen (linkerkolom, ladder 

en actietheorie)

Effectiviteit in teamsamenwerking

Persoonlijk leiderschap

Creer je eigen droombaan

Presentatie met impact

mbo/hbo mbo 2 uur door middel van Webinars (incl. opdrachten voor uitvoeren actie 

experimenten / praktijkopdrachten en huiswerkopdrachten), email/whatsapp, 

bellen; 4 uur individuele persoonlijke ondersteuning) door een 

loopbaanprofessional. Via Videobellen geeft de loopbaanprofessional één op één 

ondersteuning waardoor we per kandidaat maatwerk kunnen toepassen en de 

kandidaat nog beter in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. 



8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen? Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

De deelnemer leert goed, overtuigende 

sollicitatiebrieven te schrijven, goede 

sollicitatiegesprekken te voeren (ook reflectief), 

zichzelf goed neer te zetten als een kansrijke 

kandidaat voor een nieuwe functie

Effectief een nieuwe positie op de arbeidsmarkt 

verwerven. Door zich professioneel voorafgaand 

aan en in de sollicitatiegesprekken te positioneren 

en manifesteren

2 toetsmomenten en verplichte online 

aanwezigheid bij de webinars

Online meerkeuzevragen aan het eind van elke 

module; toetsing door coach op het geleerde

TWST School Certificaat

De deelnemer leert te reflecteren op de 

(non)effectiviteit van het eigen gedrag. Leert op 

een effectieve wijze te communiceren. En leert 

hoe hij/zij de effectiviteit van het eigen gedrag in 

de interactie en smanewerking met anderen, dat 

van de deelnemers van het team en in 

sollicitatiegesprekken (zowel het gesprek zelf als 

ook inhoudelijk de kwaliteiten van zichzelf goed 

neerzetten en overbrengen) te vergroten.

De deelnemer weet waar hij/zij goed in is en weet 

van hieruit hoe hij/zij hem/haar positie op de 

arbeidsmarkt kan verstevigen. Ook is hem/haar 

duidelijk waar hij/zij zich nog verder in moet 

bekwamen

5 toetsmomenten en verplichte online 

aanwezigheid bij de webinars

Online meerkeuzevragen aan het eind van elke 

module; toetsing door coach op het geleerde

TWST School Certificaat

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER

10.1.c

10.1.c



De deelnemer leert effectief om te gaan met 

lastige (gespreks)situaties. Conflicten te 

hanteren. Hij/zij leert de context goed te 

doorzien. En leert zo integer en met 

zelfvertrouwen zijn/haar doel in het gesprek en in 

de samenwerking te bereiken. Door op een 

positieve wijze het gedrag van mensen te 

beinvloeden.

De deelnemer weet het verschil te maken door 

zich professioneel te presenteren in de fysieke en 

virtuele omgeving.

5 toetsmomenten en verplichte online 

aanwezigheid bij de webinars

Online meerkeuzevragen aan het eind van elke 

module; toetsing door coach op het geleerde

TWST School Certificaat

De deelnemer leert dat vitaliteit van waarde is. 

Hij/zij wordt heel concreet geleerd om fysiek als 

mentaal aan zichtzelf te werken. Hij/zij krijgt 

daartoe een aantal instrumenten aangereikt. 

Hij/zij leert ook om zo een burn-out te 

voorkomen.  

De deelnemer is fysiek en mentaal vitaal. 

Daarmee heeft hij/zij een goede uitgangspositie 

voor op de arbeidsmarkt gecreeerd. 

6 toetsmomenten en verplichte online 

aanwezigheid bij de webinars

Online meerkeuzevragen aan het eind van elke 

module; toetsing door coach op het geleerde

TWST School Certificaat

De deelnemer leert hoe te beschrijven wat hij/zij 

wil en realistisch in te schatten wat hij/zij daarin 

kan bereiken. Hij/zij weet dit uit te werken naar 

een concreet ontwikkel plan waarin duidelijke 

actiestappen staan vermeld. 

De deelnemer is gecommiteerd om zijn/haar 

persoonlijk ontwikkelplan om te zetten naar 

DOEN.

4 toetsmomenten en verplichte online 

aanwezigheid bij de webinars

Online meerkeuzevragen aan het eind van elke 

module; toetsing door coach op het geleerde

TWST School Certificaat 10.1.c

10.1.c

10.1.c



10. SECTORINDELING

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 

De scholing is in alle sectoren aan te bieden.

Met in het bijzonder interessant voor sectoren c.q. 

bedrijven waar veel arbeidsplaatsen komen te 

vervallen en/ of waar om-/bijscholing nodig is.

Zelf denken we aan focus op de bouw & infra.-, 

Productie-, contract catering / horeca, Retail NON-

Food, luchthaven-/vaartsector direct en indirect) 

en financiele dienstverleners   

De scholing is in alle sectoren aan te bieden.

Met in het bijzonder interessant voor sectoren c.q. 

bedrijven waar veel arbeidsplaatsen komen te 

vervallen en/ of waar om-/bijscholing nodig is.

Zelf denken we aan focus op de bouw & infra.-, 

Productie-, contract catering/ horeca, luchthaven-

/vaartsector direct en indirect) en financiele 

dienstverleners   



De scholing is in alle sectoren aan te bieden.

Met in het bijzonder interessant voor sectoren c.q. 

bedrijven waar veel arbeidsplaatsen komen te 

vervallen en/ of waar om-/bijscholing nodig is.

Zelf denken we aan focus op de bouw & infra.-, 

Productie-, contract catering / horeca, Retail NON-

Food, luchthaven-/vaartsector direct en indirect) 

en financiele dienstverleners   

De scholing is in alle sectoren aan te bieden.

Met in het bijzonder interessant voor sectoren c.q. 

bedrijven waar veel arbeidsplaatsen komen te 

vervallen en/ of waar om-/bijscholing nodig is.

Zelf denken we aan focus op de bouw & infra.-, 

Productie-, contract catering / horeca, Retail NON-

Food, luchthaven-/vaartsector direct en indirect) 

en financiele dienstverleners   

De scholing is in alle sectoren aan te bieden.

Met in het bijzonder interessant voor sectoren c.q. 

bedrijven waar veel arbeidsplaatsen komen te 

vervallen en/ of waar om-/bijscholing nodig is.

Zelf denken we aan focus op de bouw & infra.-, 

Productie-, contract catering / horeca, Retail NON-

Food, luchthaven-/vaartsector direct en indirect) 

en financiele dienstverleners   



OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer het totale scholingsaanbod kan raadplegen waarvoor subsidie is 

verleend ihkv deze subsidieregeling)

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

(Naam opleider. Benoem in het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband alle deelnemende opleidingsinstellingen)

(Contactgegevens opleider(s)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 10, lid 9 v/d subsidieregeling. Voor een leerpakket of abonnement geldt dat ten minste 1 module moet zijn afgerond voor 

31 juli 2021)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer de algemene voorwaarden van de opleider kan raadplegen) 

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STU   



(NAAM SCHOLING)

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen



Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding

   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING 4. STUDIERICHTING EN NIVEAU





5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER





8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 





OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer het totale scholingsaanbod kan raadplegen waarvoor subsidie is 

verleend ihkv deze subsidieregeling)

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

(Naam opleider. Benoem in het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband alle deelnemende opleidingsinstellingen)

(Contactgegevens opleider(s)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 10, lid 9 v/d subsidieregeling. Voor een leerpakket of abonnement geldt dat ten minste 1 module moet zijn afgerond voor 

31 juli 2021)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer de algemene voorwaarden van de opleider kan raadplegen) 

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STUDIEDUUR EN STUDIEBELASTING



5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.  Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding en 

ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

7. TOETSMOMENTEN4. STUDIERICHTING EN NIVEAU 6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER



8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort toetsen worden afgenomen? Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 

 



OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer het totale scholingsaanbod kan raadplegen waarvoor subsidie is 

verleend ihkv deze subsidieregeling)

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

(Naam opleider. Benoem in het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband alle deelnemende opleidingsinstellingen)

(Contactgegevens opleider(s)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 10, lid 9 v/d subsidieregeling. Voor een leerpakket of abonnement geldt dat ten minste 1 module moet zijn afgerond voor 

31 juli 2021)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer de algemene voorwaarden van de opleider kan raadplegen) 

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STU   



(NAAM SCHOLING)

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen



Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding

   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING 4. STUDIERICHTING EN NIVEAU





5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER





8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 





OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer het totale scholingsaanbod kan raadplegen waarvoor subsidie is 

verleend ihkv deze subsidieregeling)

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

(Naam opleider. Benoem in het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband alle deelnemende opleidingsinstellingen)

(Contactgegevens opleider(s)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 10, lid 9 v/d subsidieregeling. Voor een leerpakket of abonnement geldt dat ten minste 1 module moet zijn afgerond. 

voor 31 juli 2021)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer de algemene voorwaarden van de opleider kan raadplegen) 

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STU   



(NAAM SCHOLING)

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen



Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding

   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING 4. STUDIERICHTING EN NIVEAU





5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER





8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 
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Stap 1: Projectgegevens

Projectinhoud
Projectnaam Praktische opleidingen voor zelfstandigen
Omschrijving van het initiatief (Deze tekst wordt gebruikt voor publicatiedoeleinden Zelfstandigen moeten van alle markten thuis zijn. Ze zijn financieel,

marketing en sales directeur in één. Daarnaast veranderen de
markten en omstandigheden continu en moeten de ondernemers
daar op in weten te spelen. Met deze praktische opleidingen krijgen
de ondernemers grip op hun onderneming en hun werk.

Projectverantwoordelijken
Aanvrager (tevens tekenbevoegde)
Contactpersoon
Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen zijn opgetreden die van invloed kunnen zijn op de status als aanvrager.
Ja, dat verklaar ik R

Stap 2: Gevraagd subsidiebedrag

Begroot aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C 750
Het gevraagd subsidiebedrag is berekend middels prijs per traject. Aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C: 750 x €1000 = € 750.000,-
Gevraagd subsidiedrag € 750.000

Stap 3: Bijlagen

Onderstaand overzicht geeft aan welke bestanden als bijlage zijn toegevoegd aan het formulier.

10.2.e
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Bijlage Bestand
Bewijsstuk (aanvrager=) houder bankrekening PZO 20201026 houder bankrekening.pdf
Catalogus Catalogus Online Scholing ASG_BT.xlsx
Machtiging van aanvrager aan intermediair Geen bestand bij deze bijlage toegevoegd
Samenwerkingsovereenkomst inclusief machtiging Samenwerkingsovk en machtiging ASG Bureau Tromp PZO.pdf

Stap 4: Samenvatting en verklaring

Betalingsgegevens
IBAN
BIC
Ten name van Vereniging PZO
Plaatsnaam Den Haag

Verklaring
U verklaart:
• dat elke opleider voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage II;
• dat de catalogus voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage I;
• toe te stemmen met het plaatsen van een verwijzing naar de catalogus op de website www.hoewerktnederland.nl;
• kennis te hebben genomen en te zullen voldoen aan de eisen van de regels in de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing;
• mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van evaluatie- en controle;
• in te stemmen dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt;
• dat geen sprake zal zijn van andere financiering uit Europese of nationale subsidieprogramma's voor de activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag;
• dat u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de activiteiten uit de subsidieregeling en aansprakelijk voor onjuiste handelingen van uitvoerders en

onderaannemers.
De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is.
Ja, dat verklaar ik R
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Bijlage III, behorende bij artikel 10, derde lid, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling NL 
leert door met inzet van scholing* 
 
Format machtiging hoofdaanvrager opleiderscollectief of samenwerkingsverband 

U neemt deel aan een opleiderscollectief of een samenwerkingsverband. Eén partij binnen het 
opleiderscollectief of samenwerkingsverband is de hoofdaanvrager. Dit betekent dat hij/zij namens 
het opleiderscollectief of samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de verplichtingen die op 
de opleider(s) rusten in het kader van de aanvraag, tussentijdse informatieverstrekking, declaratie en 
eindafrekening voor de vaststelling van de subsidie. Ook is de hoofdaanvrager  

- indien nodig- verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie binnen het opleiderscollectief of 
het samenwerkingsverband. Tot slot is deze vertegenwoordiger in het kader van evaluatie en 
monitoring degene die voor het opleiderscollectief of samenwerkingsverband wordt aangesproken.  

De hoofdaanvrager stuurt de machtigingen van alle partijen binnen het opleiderscollectief of 
samenwerkingsverband mee met de aanvraag.   

Door dit formulier te ondertekenen, machtigt u in en buiten rechte de hoofdaanvrager van het 
opleiderscollectief of samenwerkingsverband waaraan u deelneemt te vertegenwoordigen in de 
hiervoor genoemde werkzaamheden.  

 

Hoofdaanvrager:    PZO 

Plaats en datum:    Den Haag, 29 oktober 2020 

 
Naam hoofdaanvrager:    Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers 

 

KvK-nummer hoofdaanvrager:  27253473 

Adresgegevens hoofdaanvrager: Bezuidenhoutseweg 12 

2594 AV  Den Haag 

E-mailadres hoofdaanvrager:  secretariaat@pzo.nl 

Telefoonnummer hoofdaanvrager: 070 3490250 

Website hoofdaanvrager:  www.pzo.nl  

 

Handtekening hoofdaanvrager:   

 



   
 
Opleider 1:     Agile Scrum Group 

Plaats en datum:   Amsterdam, 29 oktober 2020 

 

Naam partij:    Agile Scrum Group 

KvK-nummer partij:   65011937 

Adresgegevens partij:   HJE Wenckebachweg 123 

1096 AM Amsterdam 

E-mailadres partij:   info@agilescrumgroup.nl 

Telefoonnummer partij:  020 – 2614 195 

Website partij:    https://agilescrumgroup.nl/ 

 

Handtekening partij:   

 

 

Opleider 2:     Bureau Tromp 

Plaats en datum:   Amsterdam, 29 oktober 2020 

 

Naam partij:    Bureau Tromp BV 

KvK-nummer partij:   55438172 

Adresgegevens partij:   Orteliuslaan 850 

3528 BB Utrecht 

E-mailadres partij:   info@bureautromp.nl 

Telefoonnummer partij:  030-2270000 

Website partij:    www.bureautromp.nl  

 

Handtekening partij:   
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Samenwerkingsovereenkomst 

 

Partijen, 

VERENIGING PLATFORM ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS, gevestigd te (2594 AV) ‘s Gravenhage, aan het 

adres Bezuidenhoutseweg 12, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw , 

 hierna te noemen: PZO; 

en 

AGILE SCRUM GROUP BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het adres 

(1096 AM) HJE Wenckebachweg 123, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  

, hierna te noemen: ASG;  

en 

BUREAU TROMP BV, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan het adres (3528 BB) 

Orteliuslaan 850, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer , hierna te 

noemen: Bureau Tromp;  

 

hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen, 

 

nemen in overweging dat: 

 

1. per 1 oktober 2020 de tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door is opengesteld; 

2. PZO zelfstandigen in de gelegenheid wil stellen om gratis scholingstrajecten te volgen om hun 

kennis en vaardigheden te vergroten om bestendig te kunnen ondernemen; 

3. ASG en Bureau Tromp erkend opleiders zijn die opleidingen aanbieden die juist ook voor 

zelfstandigen geschikt zijn om hun kennis en vaardigheden te vergroten; 

4. de tijdelijke subsidieregeling vereist dat voor de categorie C scholing samenwerkingsverbanden 

de subsidie kunnen aanvragen; 

5. Partijen van mening zijn dat zij gezamenlijk de zelfstandigen kunnen bereiken en de scholing 

binnen deze samenwerking kunnen organiseren.   
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Artikel 1 

Praktische opleidingen voor zelfstandigen 

Partijen hebben het doel om met het aanbod van opleidingen voor zelfstandigen, de zelfstandigen 

weerbaar te maken door het vergroten van hun kennis en vaardigheden.  

Artikel 2 

De rol van PZO 

1. PZO is hoofdaanvrager en penvoerder van de subsidie voor NL Leert Door. PZO als penvoerder 

zal:  

• De subsidieaanvraag op 2 november vanaf 9 uur indienen;  

• de administratieve verplichting richting de subsidiegever op zich nemen; 

• er voor zorgen dat de afrekening tussen partijen wordt uitgevoerd; 

• optreden als coördinator van het samenwerkingsverband.  

2. PZO is de coördinator van het samenwerkingsverband en zal:  

• De communicatie rondom de beschikbaarheid van de gratis opleidingen coördineren; 

• Coördineren en ondersteunen bij het ontwikkelen van gezamenlijke content en 

instrumenten;  

• De voortgang van het aantal afgenomen en uitgevoerde opleidingen bewaken; 

• Een begroting maken en beheren voor het totale project;  

• Coördineren van de evaluatie  

 

Artikel 3 

De rol van ASG en Bureau Tromp 

1. ASG en Bureau Tromp committeren zich aan het samenwerkingsverband om deel te kunnen 

nemen aan de subsidieregeling NL Leert Door en zodanig gebruik te kunnen maken van de 

beschikbaar gestelde middelen. 

2. ASG biedt in het kader van deze overeenkomst de opleidingen Scrum Master en Scrum Product 

Owner aan. Bureau Tromp biedt in het kader van deze overeenkomst de opleiding Lean Six 

Sigma Orange Belt aan. 

3. ASG en Bureau Tromp garanderen dat 750 opleidingen aan individuele deelnemers kunnen 

worden aangeboden en uitgevoerd tot uiterlijk 31 juli 2021. Wanneer minder dan 450 

opleidingen worden uitgevoerd en daardoor de subsidie op nihil wordt vastgesteld, treden 

partijen in overleg over de afhandeling. 

4. ASG en Bureau Tromp bieden de gratis opleidingen in het kader van NL Leert Door aan via een 

eigen url. 

5. ASG en Bureau Tromp stellen alle gegevens van de deelnemers ter beschikking aan PZO, zodat 

PZO voor een goede verantwoording kan zorgen. 

 







 
> Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag 

PZO 
T.a.v. mevrouw  
Postbus 93002  
2509AA DEN HAAG 
2509AA93002   

 

Datum 28 januari 2020 
Betreft Beschikking subsidieverlening project 2020NLLD2023107 
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Directie Dienstverlening, 
Samenwerkingsverbanden en 
Uitvoering 

Uitvoering Van Beleid 

 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 93249 
2509 AE Den Haag 
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 

 

Contactpersoon 

Team NLD scholing 

T 070 315 2152 

E NLDscholing@minszw.nl 

 

 
 
Projectnaam 
Praktische opleidingen voor 
zelfstandigen 

Projectnummer 
2020NLLD2023107 

Onze referentie 
DSU/UVB/NLLD/2021/506013 

 
Bijlage 
bezwaarprocedure 
 
 
 
 

 

 

 

Geachte mevrouw , 
 
Op 2 november 2020 heeft u in het kader van de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL 
leert door met inzet van scholing (NLLD – S)’ subsidie aangevraagd voor het 
project “Praktische opleidingen voor zelfstandigen”. 
 
Gebaseerd op: 
 Titel 4.2 (Subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 
 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S), 

hierna: Regeling; 
 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, hierna: Kaderregeling; 
 uw volledige aanvraag van 2 november 2020; 
 uw herziene aanvraag 18 januari- en aanvullende informatie van 4 januari 

2021 
 

besluit ik tot het verlenen van de volgende subsidie: 
 
Projectnummer: 2020NLLD2023107 
Project: Praktische opleidingen voor zelfstandigen 
Projectperiode: 28 januari 2021 t/m 31 juli 2021 
Subsidie: €750.000 
Voorschot:  €450.000 
Aantal scholingstrajecten 
categorie C: 

750 

 
 
Deze subsidie wordt verleend voor de in de subsidieaanvraag beschreven 
activiteiten. Hierbij geldt dat u moet voldoen aan de voorwaarden van de 
Regeling. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 
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Uitvoering Van Beleid 

 
Datum 
26 januari 2021 

Onze referentie 
DSU/UVB/NLLD/2021/506013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 
 
 Bijlage II, u dient de scholing uit de catalogus zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 5 februari 2021, na het afgeven van deze beschikking beschikbaar 
te maken via een online ‘bibliotheek’ op uw website. Het moet voor de 
deelnemer duidelijk zijn dat deze scholing kosteloos wordt aangeboden.  
 

 Bijlage IV, behorende bij artikel 13, tweede lid, onderdeel C van de Regeling. 
Hierin zijn de administratieverplichtingen opgenomen. 

 
 Artikel 15 van de Regeling, waarin de wijze van verantwoorden is opgenomen.  

 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt binnen zes weken een voorschot van €450.000. Dit betreft 60% van 
het subsidiebedrag ad €750.000. 
 
Als u de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebt verricht en u hebt 
voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, ontvangt u het 
restant, ad 40% na vaststelling van de subsidie. De voorschotten worden 
verrekend met het vastgestelde bedrag bij de subsidievaststelling.  
 
Het voorschot en het restant maak ik aan u over op bankrekening 

, ten name van Vereniging PZO onder vermelding van het 
voornoemde projectnummer. 
 
Subsidievaststelling  
Binnen 22 weken na beëindiging van de uitvoering van alle in de 
subsidiebeschikking genoemde maatregelen, dient u een verzoek in tot het 
vaststellen van de subsidie. Hiervoor gebruikt u het Subsidieportaal en het op de 
website van Uitvoering van Beleid beschikbare formulier. Dit verzoek moet 
uiterlijk op 1 oktober 2021 in mijn bezit zijn. Daarbij toont u aan door middel 
van een activiteitenverslag en financiële verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen dat de subsidiegelden 
rechtmatig zijn besteed en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 
 
Meldingsplicht 
Krachtens de bepalingen van artikel 5.7 van de Kaderregeling bent u onder meer 
verplicht mij onverwijld een schriftelijke melding te doen (vergezeld van een 
toelichting) zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of zich andere 
omstandigheden (zullen) voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing 
tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.  
 
Indien u voor dezelfde activiteiten al uit anderen hoofde subsidie ontvangt of hebt 
aangevraagd, dan wel in verband daarmee andere inkomsten verwerft, anders 
dan aangegeven in uw subsidieaanvraag, doet u mij daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling. 
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Uitvoering Van Beleid 

 
Datum 
26 januari 2021 

Onze referentie 
DSU/UVB/NLLD/2021/506013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indien surseance van betaling wordt aangevraagd of in het geval van dreiging of 
aangifte van faillissement dient u mij hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te 
doen. 
 
Voor de volledigheid maak ik u erop attent dat de hierboven genoemde 
omstandigheden, op grond van artikel 4:48 van de Awb kunnen leiden tot 
(ambtshalve) intrekking of wijziging van de subsidie.  
 
Onderzoek, inzage en evaluatie 
Aan deze subsidie is in artikel 18 van de Regeling de verplichting verbonden dat u 
desgevraagd aan ambtenaren van mijn ministerie inzage verstrekt in de 
bijgehouden administratie en alle inlichtingen verstrekt die noodzakelijk zijn om 
een juist inzicht te verkrijgen in de uitvoering van het projectplan en de besteding 
van de subsidie. Ook bent u op grond van artikel 16 van de Regeling gebonden 
om de uitvoering van uw project te evalueren.  
  
Tot slot  
Mocht blijken dat niet, of niet volledig wordt voldaan aan de in de Regeling of 
Kaderregeling opgenomen verplichtingen, dan bestaat de mogelijkheid dat op 
grond van de artikelen 4:46 en 4:48 of 4:49 van de Awb de verleende subsidie 
(gedeeltelijk) wordt ingetrokken of op een lager bedrag zal worden vastgesteld.  
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bezwaar maken. U leest hier 
meer over in de bijlage.   
 
Op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl vindt u meer informatie over de 
subsidieregeling en wat er van u verwacht wordt.  
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 

, 
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BIJLAGE: 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:  
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden 
Bureau Ondersteuning team 1 
Postbus 90801 
2509 LV ’s-Gravenhage  
(Fax 070 333 5116)  
 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. 
Ten behoeve van een spoedige afhandeling van uw bezwaarschrift verzoeken wij u 
een afschrift mee te sturen van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Het 
bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt 
bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat 
het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met 
tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar:  
wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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