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De auteursrechten van dit rapport liggen bij WGV Z&W

1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn neemt het tekort aan personeel de laatste jaren toe. Ook in
het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn (Oost-Nederland) is dit het geval. Hierbij gaat het zowel
om een kwantitatief als kwalitatief tekort waarbij in het laatste geval voor de toekomstige invulling
van beroepen in de sector nieuwe kennis, competenties en (digitale) vaardigheden gevraagd zijn.
Om te voorkomen dat de tekorten in de sector te hoog oplopen, zet WGV Zorg en Welzijn met haar
leden verstevigd in op instroom, behoud van personeel en sociale en technologische innovatie. Via
de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) worden acties op dit vlak op het niveau van
de arbeidsmarktregio’s gebundeld, gecoördineerd en afgestemd met alle relevante partijen.
Voor wat betreft het onderwijs liggen de belangrijke ‘focuspunten’ van de RAAT’s op het verhogen
van de instroom- en opleidingscapaciteit, het vernieuwen van de opleidingsmogelijkheden en het
verbeteren van het opleidings- en sectorrendement. Op deze terreinen wil de werkgeversvereniging eveneens concrete en meetbare RAAT-doelstellingen formuleren die met werkgevers
en betrokken partijen als het onderwijs nagestreefd kunnen worden.
Wanneer we kijken naar voorgaande jaren, zien we dat in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn
ten opzichte van de rest van Nederland relatief veel instromers zijn geweest. Bovendien zien we bij
de arbeidsmarktregio’s binnen WGV Zorg en Welzijn relatief hoge studie- en sectorrendementen.
Om te weten hoe het staat met de huidige instroom in de sector is vanuit WGV Zorg en Welzijn aan
Bureau Bartels gevraagd om een instroomonderzoek uit te voeren voor de (vier) arbeidsmarktregio’s waar de RAAT’s tot uitvoering komen. In de voorliggende rapportage doen we hiervan
verslag. Daarbij spitsen we ons toe op de mbo- en hbo-opleidingen die voor de sector relevant zijn.

1.2

Aanpak en verantwoording

Voor deze mbo- en hbo-opleidingen presenteren we de uitkomsten van het instroomonderzoek
voor zowel het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn als voor de vier arbeidsmarktregio’s die
daarbinnen onderscheiden kunnen worden. Dit betreft de regio’s:
 Achterhoek;
 Regio Zwolle;
 Stedendriehoek & Noord-Veluwe;
 Twente.
Voor wat betreft het bekostigd onderwijs zijn in de vier arbeidsmarktregio’s van WGV Zorg en
Welzijn 11 ROC’s en hbo-instellingen gevestigd met opleidingen voor zorg en welzijn. Daarnaast
bieden diverse private onderwijsinstellingen, zoals het LOI en NCOI, geaccrediteerde opleidingen
voor thuis of (deels) in de klas aan. We merken op dat de cijfers over het onderwijs in deze
rapportage betrekking hebben op het bekostigd onderwijs. Het absolute aantal instromers,
deelnemers en gediplomeerden in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn komt feitelijk dus
enigszins hoger uit wanneer de cijfers van niet-bekostigd onderwijs worden meegeteld
(bijvoorbeeld van private instellingen of de zogeheten ‘derde leerweg’).
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In figuur 1.1 is een compleet overzicht gegeven van de opleidingslocaties van het bekostigd
onderwijs in het werkgebied. De gele markeringen duiden op mbo-opleidingslocaties en de oranje
markeringen tonen plaatsen waar zowel mbo- als hbo-opleidingen voor zorg en welzijn gevestigd
zijn.
Figuur 1.1

Bekostigd onderwijs in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn

Een belangrijk deel van de bekostigde opleidingen concentreert zich in Zwolle en Apeldoorn
(opgeteld bevinden zich in deze twee plaatsen zes mbo-instellingen en drie hbo-instellingen). Ook
in andere grotere steden zoals Deventer, Enschede, Hardenberg en Kampen bevinden zich veel
onderwijsinstellingen. Verspreid over de rest van de regio zijn daarnaast ook nog onderwijslocaties
te vinden. Vanuit deze verschillende opleidingslocaties binnen het werkgebied worden mensen
voor de sector opgeleid om in de vier arbeidsmarktregio’s van WGV Zorg en Welzijn of eventueel
daarbuiten aan de slag te kunnen gaan. Ten slotte verzorgt ook de HAN University of Applied
Sciences (Arnhem en Nijmegen) een aanzienlijk deel van de studenten binnen de regio’s van WGV
Zorg en Welzijn. Hoewel deze instelling zich officieel niet binnen het werkgebied bevindt, worden
vanuit deze onderwijsinstelling veel studenten opgeleid die binnen het werkgebied wonen.

2 | Bureau Bartels

Gehanteerde (data)bronnen
Voor het voorliggende instroomonderzoek is gebruikgemaakt van CBS-cijfers van het landelijke
onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2.0.1 De uitkomsten hiervan zijn gebaseerd
op registraties en enquêtering op het gebied van arbeid, werkgelegenheid en opleidingen waartoe
het CBS toegang heeft. Bij AZW Statline vormt – in tegenstelling tot eerdere
arbeidsmarktonderzoeken – de woonplaats van de student, en niet langer de vestigingsplaats van
de onderwijsinstelling, het uitgangspunt voor de indeling naar de vier arbeidsmarktregio’s/RAATregio’s.
Het CBS hanteert voor de opleidingen binnen zorg en welzijn een indeling gebaseerd op het
International Standard Classification of Education (ISCED) van United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2 In bijlage I, II en III is een compleet overzicht
opgenomen van de opleidingsrichtingen die volgens deze indeling horen bij zorg en welzijn.
Naast het uiteenzetten van de cijfers zoals deze voortkomen uit AZW Statline, zijn ter verdieping
acht telefonische interviews gehouden met (onderwijs)instellingen uit het werkgebied van WGV
Zorg en Welzijn. In bijlage IV is een overzicht van deze contactpersonen uit het werkveld
weergegeven.
Op basis van deze (data)bronnen presenteren we in de volgende hoofdstukken de resultaten van
het instroomonderzoek. Hierbij geven we inzicht in de instroom plus het aantal deelnemers en
gediplomeerden voor de mbo- (hoofdstuk 2), en hbo-opleidingen zorg en welzijn (hoofdstuk 3). Ook
bespreken we het opleidingsrendement (het aandeel geslaagden) en het sectorrendement (het
aandeel geslaagden dat aan de slag gaat in de sector). We sluiten deze rapportage af met de
samenvattende conclusies (hoofdstuk 4).
We merken tot slot op dat het in de navolgende hoofdstukken voor kan komen dat vanwege
afrondingsverschillen percentages niet precies optellen tot 100%.

1
2

Beschikbaar via: https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/.
Beschikbaar via: https://eqe.ge/res/docs/228085e.pdf.
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2.

Ontwikkelingen mbo-opleidingen

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kwantitatieve ontwikkelingen in het mbo centraal. Hiervoor kijken we in
paragraaf 2.2 eerst naar de instroom in de mbo-opleidingen voor zorg en welzijn. Vervolgens geven
we inzicht in het aantal deelnemers (paragraaf 2.3) en gediplomeerden (2.4) voor de verschillende
opleidingsrichtingen en leerwegen (BOL, BBL en extraneus). We besluiten dit hoofdstuk met een
weergave van het opleidings- en sectorrendement van de mbo-opleidingen in het werkgebied van
WGV Zorg en Welzijn (paragraaf 2.5).

Opleidingsvarianten
Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, zijn de figuren en tabellen in dit hoofdstuk gebaseerd op de cijfers
vanuit CBS AZW Statline. In overeenstemming met de indeling die het CBS hanteert (op basis van
het ISCED), maken wij daarom in dit hoofdstuk onderscheid tussen de volgende mbo-richtingen
(waarbij enkel opleidingsrichtingen worden meegenomen die in Nederland voorkomen bij het
mbo).3
Voor de zorg gaat het om de volgende opleidingsrichtingen:
 Tandheelkundige studies;
 Verpleging;
 Medische diagnostiek en behandeling;
 Farmacie.
Voor welzijn gaat het om de opleidingsrichtingen:
 Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen;
 Maatschappelijk werk en begeleiding;
 Jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging.
Overige relevante opleidingsrichtingen:
 Sport en bewegen.
Voor deze diverse opleidingsrichtingen zorg en welzijn geldt dat binnen het mbo sprake is van
verschillende leerwegen. De beroepsopleidende leerweg (BOL) bestaat uit een onderwijsdeel en
een praktijkdeel van minimaal 20 tot maximaal 60 procent. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
kent ten minste 60 procent praktijktijd. Daarnaast worden studenten die alleen een examen
afleggen, maar geen onderwijs volgen, geregistreerd als extraneus.4 Deze laatste categorie leerweg
komt vanzelfsprekend enkel aan bod in paragraaf 2.4 (waar het gaat over het aantal
gediplomeerden) en is niet aanwezig waar het gaat over instromers of deelnemers.

2.2

Instromers mbo-opleidingen

In Nederland neemt het aantal instromers in de mbo-opleidingen voor zorg en welzijn toe. In
2018/2019 is het aantal instromers 9,4% hoger ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Hierbij

3
4

Zie bijlage II voor een lijst met bijbehorende opleidingen.
Deze definities voor de BOL, BBL en extraneus worden gehanteerd door het S-BB.
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worden instromers gedefinieerd als nieuwe studenten die in de voorgaande twee jaar geen mboopleiding in dezelfde richting hebben gevolgd. In tabel 2.1 is zichtbaar hoe deze landelijke
ontwikkeling zich verhoudt tot het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.
Tabel 2.1

Ontwikkeling instromers mbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Zorg en Welzijn en naar regio)
2017/2018

2018/2019

58.679

64.217

+9,4%

WGV Zorg en Welzijn

8.325

8.752

+5,1%

-

1.353

1.270

-6,1%

1.936

2.131

+10,1%

2.529

2.682

+6,0%

2.507

2.669

+6,5%

Landelijk

-

Achterhoek
Regio Zwolle
Stedendriehoek & Noord-Veluwe
Twente

Mutatie

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Ook binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn als geheel groeit deze instroom. In Regio
Zwolle is de toename van het aantal instromers zelfs maar liefst 10,1% en komt daarmee hoger uit
dat het landelijk gemiddelde. Niet toevalligerwijs is de zogenaamde groene druk in deze regio – dat
wil zeggen: het percentage jongeren ten opzichte van de werkende bevolking – over de afgelopen
tien jaar met gemiddeld ruim 43% een stuk hoger dan het Nederlandse percentage (namelijk
gemiddeld 38% over de laatste tien jaar). Van de regio’s binnen WGV Zorg en Welzijn kent enkel de
Achterhoek in 2018/2019 een daling van ruim 6% ten opzichte van een jaar eerder. Ter vergelijking:
de groene druk van deze regio is in de afgelopen jaren afgenomen van 41% naar 38%.
Wanneer we kijken naar de absolute getallen van deze instroom zien we dat WGV Zorg en Welzijn
in 2018/2019 een hogere instroom kent dan van hen verwacht wordt op basis van het inwoneraantal
(zie tabel 2.2).
Tabel 2.2

Aantal inwoners (landelijk, WGV Zorg en Welzijn en naar regio) (peildatum 1 januari 2019)
2019

Landelijk
WGV Zorg en Welzijn

17.282.163

Percentage
t.o.v. landelijk
-

1.980.644

11,5%

-

Achterhoek

298.788

1,7%

-

Regio Zwolle

427.190

2,5%

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

625.382

3,6%

-

Twente

629.284

3,6%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn woont 11,5% van het aantal inwoners van Nederland.
Naar rato horen de mbo-opleidingen binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn in 2018/2019
daarom 7.385 instromers te tellen. De huidige instroom van WGV Zorg en Welzijn (namelijk: 8.752
instromers) is dus maar liefst 119% van de norm naar inwoneraantal. Ook in voorgaande jaren kent
WGV Zorg en Welzijn een instroom bij de mbo-opleidingen die ruim boven de norm uitvalt.

Instroom naar opleidingsrichting
Ter verdieping is in tabel 2.3 voor het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn een overzicht
weergegeven van de ontwikkeling van de instroom in de verschillende mbo-richtingen voor zorg en
welzijn.
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Tabel 2.3

Ontwikkeling instromers mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar opleidingsrichting)
2017/2018
152

2018/2019
182

1.599

1.594

-0,3%

Medische diagnostiek en behandeling

129

128

-0,8%

Farmacie

112

142

+26,8%

Totaal zorg

1.992

2.046

+2,7%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen

3.764

4.287

+13,9%

670

381

-43,1%

Tandheelkundige studies
Verpleging

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging

Mutatie
+19,7%

968

1.204

5.402

5.872

+24,4%
+8,7%

Sport en bewegen

931

834

-10,4%

Totaal overige relevante opleidingsrichtingen

931

834

-10,4%

8.325

8.752

+5,1%

Maatschappelijk werk en begeleiding
Totaal welzijn

Totaal zorg en welzijn
Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Tabel 2.3 geeft weer dat bij bijna alle opleidingsrichtingen de instroom in 2018/2019 ten opzichte
van 2017/2018 is gestegen. De Tandheelkundige studies, Farmacie, opleidingen rondom Zorg voor
ouderen en gehandicapte volwassen en opleidingen gericht op Maatschappelijk werk en
begeleiding kennen een flinke procentuele stijging. Hier staat tegenover dat opleidingen op het
gebied van Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging een daling laten zien maar liefst 43,1%. Deze
sterke daling zou mogelijk verklaard kunnen worden door de vele veranderingen binnen de
kinderopvang, zoals de invoering van nieuwe kwaliteitseisen door de Wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK). Hoofdstuk 3 zal bijvoorbeeld laten zien dat het aantal instromers, deelnemers
en gediplomeerden voor de hbo-opleidingen rondom Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
wel (sterk) groeit. Ook het aantal instromers voor Sport en bewegen is in 2018/2019 een stuk lager
dan een jaar eerder. Op overallniveau zien we dat het aantal instromers voor de richtingen van
welzijn sneller stijgt dan het aantal instromers voor opleidingsrichtingen binnen de richting zorg
(een stijging van 8,7% en 2,7% respectievelijk).
Vergelijken we de veranderingen in het aantal instromers wat betreft opleidingsrichting met het
landelijk beeld dan zien we een aantal verschillen (zie figuur 2.1).
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Figuur 2.1

Procentuele verandering instromers mbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en Welzijn
tussen 2017/2018 en 2018/2019
6,0%

Tandheelkundige studies

19,7%
12,1%

Verpleging

-0,3%
12,1%

Medische diagnostiek en behandeling

-0,8%
6,9%

Farmacie

26,8%
12,2%
13,9%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen
Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
-43,1%

-27,9%
28,3%
24,4%

Maatschappelijk werk en begeleiding
0,0%

Sport en bewegen

-10,4%
-50% -40% -30% -20% -10% 0%

Nederland

10% 20% 30% 40%

WGV Zorg en Welzijn

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Wat betreft de opleidingen Tandheelkunde, Farmacie en Zorg voor ouderen en gehandicapte
volwassenen, stijgt het aantal instromers binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn
procentueel gezien sneller dan in Nederland als geheel. Op andere gebieden, zoals Verpleging en
Medische diagnostiek en behandeling, is bij WGV Zorg en Welzijn sprake van stabilisatie wat betreft
het aantal instromers, terwijl er landelijk gezien sprake is van een toename. Bij Sport en bewegen is
dit juist andersom het geval. Ten slotte zien we dat landelijke trends zoals de daling bij
Jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging en de stijging rondom Maatschappelijk werk en
begeleiding zich ook bij WGV Zorg en Welzijn voordoen. De mate waarin met deze trends wordt
meegegaan verschilt echter van de landelijke cijfers.

Instroom naar leerweg
In figuur 2.2 is de ontwikkeling van de instroom in het mbo-onderwijs naar leerweg weergegeven
voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.
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Figuur 2.2

Ontwikkeling instromers mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar leerweg)

100%
90%

23,3%

27,8%

76,7%

72,2%

2017/2018 (N=8.325)

2018/2019 (N=8.752)

80%
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40%
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0%

BOL

BBL

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Sinds jaar en dag is het aantal instromers dat kiest voor de BOL-leerweg het grootst. In 2018/2019
ging het om 6.321 instromers. Dit betreft een daling van -1,0% ten opzichte van het voorgaande
schooljaar (6.385 instromers). In relatieve zin is de instroom in de BBL-leerweg het sterkst
toegenomen. Tussen 2017/2018 en 2018/2019 is het aantal instromers voor deze leerweg gegroeid
met maar liefst 25,3% (1.940 en 2.431 BBL-instromers respectievelijk). Deze ontwikkeling van een
sterke groei van instromers in de BLL-opleidingen loopt in de pas met het landelijke beeld. Volgens
de cijfers van het CBS is de instroom in de BBL-opleidingen zorg en welzijn voor Nederland als
geheel met 26,9% gestegen (14.215 en 18.039 BBL-instromers respectievelijk). Vanuit het werkveld
wordt deze verschuiving van BOL naar BBL ook opgemerkt en (overwegend) aangemoedigd omdat
dit betekent dat studenten eerder in de praktijk aan de slag kunnen. Dit sluit aan bij zowel de
behoefte van de werkgever (meer handen aan het bed) als van de student (praktijkgericht leren).

2.3

Deelnemers mbo-opleidingen

In lijn met het stijgende aantal instromers (zie de vorige pararaaf) is ook het totaal aantal
deelnemers aan de mbo-opleidingen zorg en welzijn in Nederland toegenomen. Ook in het gehele
werkgebied van WGV Zorg en Welzijn zien we deze stijging (zie tabel 2.4).
Tabel 2.4

Ontwikkeling deelnemers mbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Zorg en Welzijn en naar regio)

Landelijk
WGV Zorg en Welzijn

2017/2018
125.315

2018/2019
133.579

Mutatie
+6,6%

18.107

18.825

+4,0%

-

Achterhoek

2.773

2.911

+5,0%

-

Regio Zwolle

4.333

4.426

+2,1%

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

5.264

5.622

+6,8%

5.737

5.866

+2,2%

-

Twente

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)
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De meeste deelnemers aan de mbo-opleidingen in absolute zin bevinden zich in Twente en
Stedendriehoek & Noord-Veluwe. Dit zijn ook de gebieden waar – zie figuur 1.1 in hoofdstuk 1 – de
meeste opleidingslocaties zijn gevestigd. In relatieve zin is het aantal deelnemers in de regio’s
Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Achterhoek het hardst gegroeid (6,8% en 5,0%
respectievelijk). Regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe stijgt wat betreft het aantal deelnemers
dus procentueel meer dan het landelijke gemiddelde.

Deelnemers naar opleidingsrichting
Naar opleidingsrichting is de procentuele groei bij de opleidingsrichting Maatschappelijk werk en
begeleiding het grootst (+32,8%). In tabel 2.5 is dit zichtbaar gemaakt.
Tabel 2.5

Ontwikkeling deelnemers mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar Opleidingsrichting)
2017/2018
427

2018/2019
442

4.089

4.258

+4,1%

Medische diagnostiek en behandeling

236

272

+15,3%

Farmacie

292

333

+14,0%

Totaal zorg

5.044

5.305

+5,2%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen

8.368

8.400

+0,4%

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging

1.158

886

-23,5%

Tandheelkundige studies
Verpleging

Mutatie
+3,5%

1.705

2.265

11.231

11.551

+32,8%
+2,8%

Sport en bewegen

1.832

1.969

+7,5%

Totaal overige relevante opleidingsrichtingen

1.832

1.969

+7,5%

18.107

18.825

+4,0%

Maatschappelijk werk en begeleiding
Totaal welzijn

Totaal zorg en welzijn
Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Ook bij de opleidingsrichtingen Medische diagnostiek en behandeling (+15,3%), Farmacie (+14,0%)
en Sport en bewegen (+7,5%) zijn de deelnemersaantallen flink toegenomen in 2018/2019. In
minder sterke mate groeien ook de opleidingsrichtingen Verpleging, Tandheelkunde en Zorg voor
ouderen en gehandicapte volwassenen. De opleidingsrichting Jeugdpedagogisch werk en
kindverzorging kent – in lijn met het aantal instromers – in 2018/2019 een sterke daling van -23,5%
ten opzichte van 2017/2018.
Vergelijken we de veranderingen in het aantal deelnemers met het landelijk beeld, dan zien we
enkele verschillen (zie figuur 2.3).
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Figuur 2.3

Procentuele verandering deelnemers mbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en Welzijn
tussen 2017/2018 en 2018/2019
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-16,4%
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-23,5%
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-30%
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Het valt op dat het aantal deelnemers bij de opleidingsrichting Farmacie binnen het werkgebied van
WGV Zorg en Welzijn procentueel aanzienlijk sneller stijgt dan in Nederland. Bij vrijwel alle andere
opleidingsrichtingen, zoals Tandheelkunde, Verpleging, Medische diagnostiek en behandeling,
Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen, Maatschappelijk werk en begeleiding en Sport
en bewegen is zowel landelijk als bij WGV Zorg en Welzijn sprake van een groei in het aantal
deelnemers, al is deze groei landelijk gezien sterker dan bij WGV Zorg en Welzijn. Wederom is bij
Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging een flinke daling zichtbaar. Naar verhouding is deze
daling in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn ruim 7% sterker dan gemiddeld in de rest van
Nederland.

Deelnemers naar leerweg
In figuur 2.4 staan de deelnemers mbo zorg en welzijn naar leerweg uitgesplitst.
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Figuur 2.4

Ontwikkeling deelnemers mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar leerweg)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Zoals in tabel 2.4 inzichtelijk is gemaakt, is er een lichte stijging in het aantal deelnemers voor
opleidingen binnen zorg en welzijn binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. In
bovenstaande figuur is zichtbaar dat binnen het aantal deelnemers het aandeel BBL’ers in
2018/2019 in procentueel opzicht is gestegen ten opzichte van 2017/2018 (in lijn met de instromers).
Ook in absolute aantallen is sprake van een stijging. In 2017/2018 waren er namelijk 3.603 BBLdeelnemers en in 2018/2019 maar liefst 4.538. Dit komt neer op een stijging van 26%. Het aantal
BOL-deelnemers is echter gedaald van 14.504 naar 14.287 deelnemers (een daling van -1,5%). In
absolute aantallen is de BOL-variant desondanks nog wel altijd verreweg het meest gangbaar.
Meer verdiepend geeft figuur 2.5 weer hoe de deelnemers in het werkgebied van WGV Zorg en
Welzijn over de diverse opleidingsrichtingen zijn verdeeld wat betreft leerweg. Hierbij merken we
op dat de opleidingsrichting Sport en bewegen hierin niet is opgenomen omdat bij deze
opleidingsrichting in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn geen sprake is van een BBL-variant.
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Figuur 2.5

Verhouding leerweg mbo-deelnemers zorg en welzijn (naar opleidingsrichting en jaar)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)
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Te zien in figuur 2.5 is dat de meeste opleidingsrichtingen verhoudingsgewijs in 2018/2019 iets meer
BBL-deelnemers kennen dan in 2017/2018. Het gaat in de meest gevallen echter slechts om een
enkele procent. Uitzonderingen hierop vormen de opleidingsrichtingen Maatschappelijk werk en
begeleiding en Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen, waarbij het aantal deelnemers in
de BBL-richting respectievelijk is gegroeid van 12,4% naar 22,4% en van 23,8% naar 30,6%. Deze
twee opleidingen zijn echter in absolute aantallen samen verantwoordelijk voor circa 56% van de
deelnemersaantallen in zowel 2017/2018 als in 2018/2019. Dit verklaart de sterke stijging van de
BBL-richting zoals opgemerkt in figuur 2.4.

2.4

Gediplomeerden mbo-opleidingen

In de vorige paragrafen kwam naar voren dat het aantal instromers in de mbo-opleidingen en het
totaal aantal deelnemers in Nederland en het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn toeneemt. Op
termijn zal dit eveneens leiden tot meer gediplomeerden. In het onderwijs speelt echter altijd een
vertragingseffect, omdat een verandering als meer instroom in het eerste opleidingsjaar pas enkele
tijd later – bij afronding van het laatste opleidingsjaar – resulteert in meer gediplomeerden. Omdat
de cijfers over schooljaar 2018/2019 nog niet beschikbaar zijn, wordt in deze paragraaf een
vergelijking gemaakt tussen 2016/2017 en 2017/2018.
Tabel 2.6

Ontwikkeling gediplomeerden mbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Z&W en naar regio)

Landelijk
WGV Zorg en Welzijn

2016/2017
35.414

2017/2018
35.790

Mutatie
+1,1%

5.342

5.192

-2,8%

884

698

-21,1%

-

Achterhoek

-

Regio Zwolle

1.295

1.339

+3,4%

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

1.476

1.496

+1,4%

1.687

1.659

-1,7%

-

Twente

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In tabel 2.6 is zichtbaar dat het aantal gediplomeerden van de mbo-opleidingen zorg en welzijn bij
twee van de vier regio’s binnen WGV Zorg Welzijn afneemt. In de regio Achterhoek gaat het hierbij
zelfs om een daling van ruim een vijfde ten opzichte van een jaar eerder. Dit is een ‘restverschijnsel’
van de lagere instroom in de opleidingen in eerdere jaren dat vanwege het vertragingseffect nu
zichtbaar is in het aantal gediplomeerden. We zien echter dat bij Regio Zwolle en Stedendriehoek
& Noord-Veluwe sprake is van een lichte stijging in het aantal gediplomeerden en dat deze stijging
hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Gediplomeerden naar opleidingsrichting
Uitgesplitst naar opleidingsrichting kennen alleen Sport en bewegen en de Tandheelkundige
studies een toename van gediplomeerden (zie tabel 2.7). Voor de overige zorg- en
welzijnsopleidingen is een (lichte) daling waarneembaar die in de komende schooljaren ten
positieve zal keren door stijging van het aantal instromers en deelnemers die nu nog in de eerste
opleidingsjaren zitten.
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Tabel 2.7

Ontwikkeling gediplomeerden mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar opleidingsrichting)
2016/2017

2017/2018

120

131

+9,2%

1.016

993

-2,3%

106

79

-25,5%

77

68

-11,7%

Totaal zorg

1.319

1.271

-3,6%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen

3.094

2.954

-4,5%

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging

451

425

-5,8%

Maatschappelijk werk en begeleiding

330

298

3.875

3.677

-9,7%
-5,1%

Sport en bewegen

148

244

+64,9%

Totaal overige relevante opleidingsrichtingen

148

244

+64,9%

5.342

5.192

-2,8%

Tandheelkundige studies
Verpleging
Medische diagnostiek en behandeling
Farmacie

Totaal welzijn

Totaal zorg en welzijn

Mutatie

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Vergelijkingen we de veranderingen in het aantal gediplomeerden met het landelijk beeld dan zien
we een aantal verschillen (zie figuur 2.7).
Figuur 2.6

Procentuele verandering gediplomeerden mbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en
Welzijn tussen 2016/2017 en 2017/2018
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Net als bij de vergelijkingen tussen Nederland en het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn in de
vorige paragrafen, zien we ook hier dat het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn in grote lijnen
meegaat met de trend die landelijk te zien is. Het is echter ook zichtbaar dat de procentuele
verandering wat betreft het aantal gediplomeerden bij WGV Zorg en Welzijn aan de negatieve kant
groter is dan Nederland als geheel. In het geval van Tandheelkundige studies is het aantal
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gediplomeerden bij WGV Zorg en Welzijn verhoudingsgewijs wel sterker gegroeid.

Gediplomeerden naar leerweg
In figuur 2.7 zijn de gediplomeerden mbo zorg en welzijn naar leerweg verdeeld. Hierbij is – naast
de BOL- en BBL-variant – ook sprake van extranei. Een extraneus volgt geen lessen, maar legt wel
examens af. Deze vorm wordt voornamelijk ingezet voor studenten die, na het voltooien van
‘normale’ studiejaren, slechts nog één of twee examens hoeven af te leggen om hun diploma te
halen. In een nieuw studiejaar worden zij dan extraneus, zodat zij minder geld hoeven te betalen.
Figuur 2.7
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Gediplomeerden mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar leerweg)
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2017/2018 (N=5.192)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In lijn met de vorige paragrafen is ook hier BOL de meest gangbare leerweg, maar ook nu zien we
een in 2017/2018 een daling (-6,2%) ten opzichte van een jaar eerder. De absolute en procentuele
groei van de BBL’ers, zoals we die hiervoor hebben gezien bij instromers en deelnemers, is bij
gediplomeerden echter niet aanwezig. In absolute getallen is er zelfs sprake van een daling (van
1.370 naar 1.317 BBL-gediplomeerden, wat neerkomt op -3,8%). Dit is mogelijk te verklaren door de
spectaculaire groei van het aantal extraneus-gediplomeerden. In 2016/2017 waren zij met 239
gediplomeerden, terwijl er in 2017/2018 maar liefst 373 extraneus zijn afgestudeerd (een stijging van
56,1%).
Ter verdieping geeft figuur 2.8 weer hoe de drie varianten van gediplomeerden verdeeld zijn over
de verschillende opleidingsrichtingen. Wederom is de opleidingsrichting Sport en bewegen hierbij
achterwege gelaten, omdat deze opleidingsrichting in het mbo maar één variant kent.
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Figuur 2.8

Verhouding leerweg gediplomeerden (naar opleidingsrichting en jaar)
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In deze figuur valt op dat het per opleidingsrichting nogal verschilt hoe de verhouding naar leerweg
verschuift. Bij de Tandheelkundige studies en de opleidingsrichting Zorg voor ouderen en
gehandicapte volwassenen, bijvoorbeeld, zien we een duidelijke daling in het percentage BOLgediplomeerden. Dit gat wordt gevuld door een groeiend aantal BBL- en extraneusgediplomeerden. Bij opleidingsrichtingen zoals Verpleging, Medische diagnostiek en behandeling,
Farmacie, Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging en Maatschappelijk werk en begeleiding valt
echter op dat het percentage BOL-gediplomeerden min of meer hetzelfde blijft (minder dan 1%
verschil tussen 2016/2017 en 2018/2019). De grootste verschuiving bij deze opleidingsrichtingen
wordt veroorzaakt door een – soms forse – toename van het aantal extraneus-gediplomeerden.
Alleen bij de richting Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging is sprake van een lichte daling
extraneus-gediplomeerden (ten bate van zowel de BOL- als de BBL-leerweg).

2.5

Opleidings- en sectorrendement mbo-opleidingen

Uit de eerdere uitkomsten volgt dat in het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn in oktober
2018 circa 27.500 mensen een mbo-opleiding zorg en welzijn volgden. Van wezenlijk belang is
echter het studierendement (het aandeel geslaagden) en het sectorrendement (het aandeel
geslaagden dat aan de slag gaat in de sector). Voor de berekening van het studierendement worden
extraneus-gediplomeerden logischerwijs niet meegeteld, omdat zij geen onderwijs volgen.
In figuur 2.9 staat het landelijke studierendement weergegeven voor de mbo-opleidingen in de
categorie ‘zorg en welzijn smal’.5
Figuur 2.9 Studierendement mbo zorg en welzijn landelijk (‘zorg en welzijn smal’) (peiljaar 2017/2018)

Gemiddeld totaal
63%

BOL

BBL

58%

77%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Het getoonde studierendement betekent dat van alle deelnemers die zich inschrijven voor een
studie binnen de opleidingen van zorg en welzijn smal, gemiddeld 63% na 5 jaar een diploma
behaalt. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen, van 58% in 2013/2014 naar 63% in
2017/2018. Bij de rendementspercentages in figuur 2.9 is een duidelijk verschil merkbaar tussen de
leerwegen BOL en BBL. Wanneer we deze landelijke percentages voor BOL- en BBL-opleidingen
vergelijken met de studierendementen binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn, vallen
een aantal zaken op (zie figuur 2.10).

5

Zie bijlage I voor een overzicht van alle opleidingen die hieronder vallen.
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Figuur 2.10 Studierendement mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (‘zorg en welzijn smal’) (peiljaar
2017/2018)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Zo zien we dat Twente en Regio Zwolle een net iets hoger studierendement behalen dan het
landelijke gemiddelde. De regio’s Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Achterhoek, daarentegen,
zitten qua studierendement net iets onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast zien we dat het
rendement bij de BBL-opleidingen binnen de vier regio’s een flink stuk hoger ligt dan bij de BOLopleidingen. Vooral bij regio Achterhoek is het verschil tussen deze twee leerwegen zeer groot.
Mogelijkerwijs ervaren BBL-studenten vaker dat de opleiding bij hen past dan BOL-studenten
(bijvoorbeeld qua onderwijsvorm), wat het voltooien van de opleiding ten goede komt. Het
praktijkgerichte aspect van de BOL-variant spreekt studenten aan, omdat zij overwegend graag
met hun handen werken en uit de praktijk willen leren. Voor alle vier WGV Zorg en Welzijn regio’s
geldt overigens dat hun BBL-studierendement hoger ligt dan het studierendement voor BBLopleidingen landelijk gezien. Daarnaast is ook bij drie van deze vier sub-regio’s – net als het
landelijke studierendement – de afgelopen jaren sprake van een lichte stijging. Alleen de regio
Stedendriehoek & Noord-Veluwe had over de afgelopen jaren een stabiel studierendement van
60%.
De verschillende onderwijsinstellingen proberen studenten zo goed mogelijk te stimuleren om hun
opleiding af te maken. Dit doen ze bijvoorbeeld door flexibilisering van het onderwijs en het laten
opstellen van persoonlijke leerplannen. Ook vinden zij het belangrijk om ‘doorstroom’ te
stimuleren. Als een student een bepaalde opleiding binnen zorg en welzijn dreigt niet af te maken,
proberen zij deze student te stimuleren om door te stromen naar een andere opleiding binnen zorg
en welzijn. Ook werkgevers proberen hun steentje bij te dragen aan een hoger studierendement
door potentiële studenten vóór ze hun opleiding beginnen actief kennis te laten maken met hun
organisatie en de inhoud van het werk. Op deze manier kan men ‘toetsen’ of studenten geschikt
zijn voor de opleiding en het bijbehorende werk. Daarnaast proberen organisaties waar beroeps-
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praktijkvorming plaatsvindt de studenten tijdens hun stage zo goed mogelijk te begeleiden. De
studenten worden bijvoorbeeld gestimuleerd om vroegtijdig aan de bel te trekken indien mogelijke
problemen studiesucces in de weg dreigen te gaan staan. Eén werkgever geeft daarnaast aan dat
ze exitgesprekken willen gaan invoeren, om zelf ook goed zicht te krijgen op (beweegredenen van)
uitvallers.
Het aantal afgestudeerden dat in de sector aan de slag gaat, wordt het sectorrendement genoemd.
Het sectorrendement zegt iets over in hoeverre de arbeidsmarkt voorzien wordt van nieuwe
arbeidskrachten door de verschillende opleidingen die aan de sector verbonden zijn. Het CBS
berekent dit sectorrendement door te toetsen of iemand de laatste vrijdag voor kerst ná het
studiejaar in de sector zorg en welzijn werkzaam is. Figuur 2.11 toont het gemiddelde
sectorrendement voor ‘zorg en welzijn smal’ van Nederland voor de twee opleidingsvarianten.
Figuur 2.11

Sectorrendement mbo zorg en welzijn landelijk zorg en welzijn smal (peiljaar 2017/2018)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Net als bij het opleidingsrendement zien we hier een hoger rendement waar het gaat om het
behouden van BBL-gediplomeerden voor de sector. Dit is deels te verklaren door het feit dat BBLdeelnemers reeds tijdens hun opleiding bij een organisatie in dienst zijn en dikwijls bij deze
organisatie kunnen blijven werken na afstuderen. In figuur 2.12 staan de sectorrendementscijfers
voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn weergegeven.
Figuur 2.12

Sectorrendement mbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (zorg en welzijn smal) (peiljaar
2017/2018)
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In deze figuur is zichtbaar dat in drie van de vier regio’s het sectorrendement hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. Zij weten dus relatief veel gediplomeerden te behouden voor de sector.
Vooral de regio’s Twente en Achterhoek scoren op beide leerwegen goed. Het sectorrendement
van deze regio’s is de afgelopen jaren steeds gegroeid. Regio Zwolle ligt slechts enkele procenten
verwijderd van het landelijk gemiddelde, maar weet vanuit de BOL-opleidingen nog steeds 69%
voor de sector te behouden. Voor de BBL-opleidingen is dit maar liefst 86%. In tegenstelling tot
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Twente en Achterhoek is voor deze regio echter geen sprake van continue groei van het
sectorrendement door de jaren heen.
De organisaties binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn proberen op hun eigen manier bij
te dragen aan een hoog sectorrendement. Vrijwel alle werkgevers geven aan de laatste tijd extra
actief bezig te zijn met het benaderen van gediplomeerde studenten via bijvoorbeeld social media
of banenmarkten. Daarnaast worden ook andere middelen ingezet om studenten te behouden voor
de sector. Zo biedt één organisatie aan derde- en vierdejaars studenten actief min-max contracten
aan zodat ze naast hun (vervolg)opleiding alvast kunnen werken, terwijl een andere werkgever
baangarantie aanbiedt aan studenten. Nog een ander voorbeeld van het binden van potentiële
werknemers is het aanbieden van een traineeship waarbij de afgestudeerde student in een korte
tijd op verschillende afdelingen kan meelopen alvorens een keuze te maken. Ook ‘goed
werkgeverschap’ wordt ingezet als middel om afgestudeerden te binden aan de organisatie (en
sector), bijvoorbeeld door het bieden van extra opleidingsmogelijkheden en een prettige werksfeer.
Sommige instellingen hebben voor dit doel een ‘binden & boeien-werkgroep’ opgezet. Daarnaast
proberen de meeste organisaties veelvuldig stages aan te bieden om zo potentiële toekomstige
werknemers in beeld te krijgen en te enthousiasmeren voor het werken in hun organisatie. Eén
werkgever in het veld spreekt de wens uit om samen met andere partijen een BBL-opleiding te
starten, zodat studenten al tijdens de studie aan de slag zijn in de sector.

20 | Bureau Bartels

3.

Ontwikkelingen hbo-opleidingen

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kwantitatieve ontwikkelingen in het hbo centraal. Hiervoor kijken we in
paragraaf 3.2 eerst naar de instroom in de hbo-opleidingen voor zorg en welzijn. Vervolgens geven
we inzicht in het aantal deelnemers (paragraaf 3.3) en gediplomeerden (paragraaf 3.4) voor de
verschillende opleidingsrichtingen en opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en duaal). We besluiten dit
hoofdstuk met het opleidings- en sectorrendement van de hbo-opleidingen in het werkgebied van
WGV Zorg en Welzijn (paragraaf 3.5).

Opleidingsvarianten
Ook voor de tabellen en figuren in dit hoofdstuk baseren wij ons op de cijfers vanuit CBS AZW
Statline, waarbij onderstaande opleidingsrichtingen worden onderscheiden (op basis van het
ISCED).6
Voor de zorg gaat het om de volgende opleidingsrichtingen:
 Tandheelkundige studies;
 Geneeskunde;
 Verpleging en verloskunde;
 Medische diagnostiek en behandeling;
 Therapie en revalidatie;
 Farmacie.
Voor welzijn gaat het om de volgende opleidingsrichtingen:
 Psychologie;
 Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen;
 Maatschappelijk werk en begeleiding;
 Jeugdpedagogisch werk en kinderverzorging.
Overige relevante opleidingsrichtingen:
 Sport en bewegen.
Voor deze diverse opleidingsrichtingen zorg en welzijn geldt dat binnen het hbo sprake is van vier
verschillende opleidingsvormen. De meest voorkomende variant is voltijd, waarbij op doordeweekse dagen dagonderwijs wordt gegeven. De deeltijd-variant biedt ruimte om de opleiding te
combineren met (vrijwilligers)werk, zorgtaken of andere bezigheden. De derde vorm is ‘duaal’,
waarbij een sterke combinatie wordt gemaakt tussen werken en leren. Omdat deze twee
componenten elkaar aanvullen, is het van belang dat het werk dat de student uitvoert past bij de
opleiding. Tenslotte is ook in het hbo sprake van extranei, een vorm waarbij een student geen
onderwijs volgt, maar enkel de examens aflegt.7

6
7

Zie bijlage III voor een lijst met bijbehorende opleidingen.
Deze definities voor voltijd, deeltijd, duaal en extraneus worden gehanteerd door het CBS.
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3.2

Instromers hbo-opleidingen

In Nederland zien we – in tegenstelling tot het mbo (zie de uitkomsten in het vorige hoofdstuk) –
een lichte daling van het aantal instromers in de hbo-opleidingen voor zorg en welzijn. In 2018/2019
is er namelijk sprake van -1% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In tabel 3.1 is dit inzichtelijk
gemaakt.
Tabel 3.1

Ontwikkeling instromers hbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Zorg en Welzijn en naar regio)

Landelijk
WGV Zorg en Welzijn
-

Achterhoek
Regio Zwolle

2017/2018
30.711

2018/2019
30.399

4.027

4.208

+4,5%

564

621

+10,1%

988

933

-5,6%
+10,7%
+4,5%

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

1.098

1.215

-

Twente

1.377

1.439

Mutatie
-1,0%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is er echter juist sprake van een groeiend aantal
instromers ten opzichte van 2017/2018. Bij de regio’s Stedendriehoek & Noord-Veluwe en
Achterhoek gaat het zelfs om een stijging van meer dan 10%. Alleen bij Regio Zwolle is sprake van
een daling. Dit strookt niet met wat we in paragraaf 2.2 (‘Instromers mbo-opleidingen’) hebben
gezien, namelijk dat in Regio Zwolle sprake is van een hoge groene druk en in de Achterhoek juist
een relatief lage groene druk. Het is goed mogelijk dat meerdere factoren een rol spelen in de daling
bij Regio Zwolle. Mogelijkerwijs heeft deze daling deels te maken met het loslaten van de numerus
fixus bij onderwijsinstellingen in andere plaatsen. Waar studenten eerder bijvoorbeeld voor
Hogeschool Windesheim kozen vanwege het ontbreken van de numerus fixus, is daar nu minder
reden toe.
Indien we wederom kijken naar het aantal instromers in verhouding tot het percentage van de totale
bevolking, zien we ook bij de hbo-opleidingen binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn
bovenmatig veel instromers. In 2018/2019 ging het hierbij om maar liefst 4.208 instromers, terwijl
naar aandeel van de bevolking 3.496 instromers de norm is. Zij voldoen hier dus voor 120% aan.

Instroom naar opleidingsrichting
Indien we nader inzoomen, dan zien we in tabel 3.2 voor het hele werkgebied van WGV Zorg en
Welzijn een overzicht van de instroom in de hbo-richtingen voor zorg en welzijn.
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Tabel 3.2

Ontwikkeling instromers hbo zorg en welzijn (naar opleidingsrichting)
2017/2018

2018/2019

Tandheelkundige studies

34

32

-5,9%

Geneeskunde

25

30

+20%

1.229

1.245

+1,3%

Medische diagnostiek en behandeling

239

242

+1,3%

Therapie en revalidatie

613

667

+8,8%

13

15

+15,4%

Totaal zorg

2.153

2.231

+3,6%

Psychologie

382

447

+17,0%

69

15

-78,3%

1.231

1.326

+7,7%

26

53

+103,8%

1.708

1.841

+7,8%

165

136

-17,6%

165

136

-17,6%

4.026

4.208

+4,5%

Verpleging en verloskunde

Farmacie

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen
Maatschappelijk werk en begeleiding
Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
Totaal welzijn
Sport en bewegen
Totaal overige relevante opleidingsrichtingen
Totaal zorg en welzijn

Mutatie

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Deze tabel laat zien dat voor de meeste hbo-richtingen de instroom toeneemt. Bij de
opleidingsrichting Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging is er zelfs sprake van meer dan een
verdubbeling van het aantal instromers (zie tabel 2.3 ter vergelijking het aantal instromers voor
mbo-opleidingen in deze richting). Ook de opleidingsrichtingen Psychologie en Farmacie kennen
een forse groei van maar liefst 17,0% en 15,4% respectievelijk. Hier staat tegenover dat de
richtingen Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen, Sport en bewegen en
Tandheelkundige studies in 2018/2019 wat betreft het aantal instromers een (flinke) daling kennen
ten opzichte van een jaar eerder.
Vergelijken we de veranderingen in het aantal deelnemers met het landelijk beeld dan merken we
een aantal zaken op (zie figuur 3.1). Het is goed om hierbij in gedachten te houden dat de absolute
aantallen bij enkele opleidingsrichtingen binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn relatief
klein zijn en daarom ten opzichte van het landelijke beeld soms moeilijk te vergelijken zijn.

Bureau Bartels  23

Figuur 3.1

Procentuele verandering instromers mbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en Welzijn
tussen 2017/2018 en 2018/2019
2,5%
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-5,9%
17,8%
20,0%
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Verpleging en verloskunde

0,9%
1,3%
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4,3%
1,3%
9,0%
8,8%

Therapie en revalidatie
-1,9%

Farmacie

15,4%
22,4%
17,0%

Psychologie
-59,7%
Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen
-78,3%
-0,9%

Maatschappelijk werk en begeleiding

7,7%
59,1%

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
Sport en bewegen
-100%
Nederland

103,8%
-29,7%
-17,6%
-50%

0%

50%
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150%

WGV Zorg en Welzijn

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Bij een aantal opleidingsrichtingen is zichtbaar dat veranderingen in de instroom bij WGV Zorg en
Welzijn (nagenoeg) in de pas lopen met het landelijke beeld. Het gaat hierbij om de opleidingen in
de richtingen Geneeskunde, Verpleging en verloskunde, Medische diagnostiek en behandeling,
Therapie en revalidatie en Psychologie. Bij de opleidingsrichtingen Maatschappelijk werk en
begeleiding en Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging is er sprake van een procentueel sterkere
groei in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn dan in het algemeen in Nederland.
Daartegenover staat dat de opleidingsrichting Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen
binnen WGV Zorg en Welzijn een flink sterkere daling kent dan het landelijk gemiddelde. Ten slotte
zien we dat de instroom voor Sport en bewegen minder sterk afneemt bij WGV Zorg en Welzijn dan
in de rest van Nederland.

Instroom naar opleidingsvorm
In de volgende figuur (3.2) is de verdeling van de instroom in het hbo-onderwijs binnen WGV Zorg
en Welzijn voor de (drie) verschillende opleidingsvormen weergegeven, te weten voltijd, deeltijd en
duaal.
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Figuur 3.2
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Het percentage hbo-instromers binnen zorg en welzijn dat kiest voor een voltijdopleiding is sinds
jaar en dag verreweg het grootst. Zowel in 2017/2018 als in 2018/2019 gaat het voor deze
opleidingsvorm om 3.330 instromers. In absolute aantallen is deze opleidingsvorm dus niet
veranderd, maar procentueel gezien is zij kleiner geworden. Het aantal deeltijdinstromers en het
aantal instromers voor duaal is namelijk gestegen van 504 naar 665 en van 193 naar 213,
respectievelijk. Voor de deeltijdsopleidingen komt dit neer op een stijging van 31,9% in 2018/2019
ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Bij de duale opleidingsvorm betreft het een stijging
van 10,4%. Vanuit de onderwijsinstellingen wordt actief gestuurd op deeltijdopleidingen, onder
andere in het kader van flexibilisering van onderwijs.
In relatieve zin (procentueel) is de instroom in de deeltijdvariant dus het sterkst toegenomen. Deze
ontwikkeling loopt in de pas met het landelijke beeld. Landelijk gezien betreft de stijging van het
aantal deeltijdinstromers in 2018/2019 ten opzichte van 2017/2018 namelijk 29,3%. Ook de
procentuele stijging van de duale opleidingsvorm is in de rest van Nederland zichtbaar: hierbij gaat
het om 8,8%. De landelijke daling van 5,5% voor de deeltijdsvariant is zoals gezegd niet van
toepassing bij het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn, waar het aantal instromers voor deze
opleidingsvorm precies gelijk is gebleven.

3.3

Deelnemers hbo-opleidingen

In tegenstelling tot de landelijke daling van het aantal instromers (zie de vorige paragraaf) is het
totaal aantal deelnemers aan de hbo-opleidingen zorg en welzijn in Nederland (zeer) licht
toegenomen. In het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is deze stijging iets sterker te zien (zie
tabel 3.3).
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Tabel 3.3

Ontwikkeling deelnemers hbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Z&W en naar regio)
2017/2018

2018/2019

Mutatie

Landelijk

93.511

94.617

+1,2%

WGV Zorg en Welzijn

11.831

12.219

+3,3%

-

Achterhoek

1.476

1.654

+12,1%

-

Regio Zwolle

2.937

2.952

+0,5%

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

3.245

3.365

+3,7%

-

Twente

4.173

4.248

+1,8%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In alle regio’s van WGV Zorg en Welzijn is sprake van een groei wat betreft het aantal deelnemers.
De sterkte van deze groei is per regio echter verschillend. Absoluut gezien bevinden de meeste
deelnemers zich in regio Twente, gevolgd door regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe en regio
Zwolle. Zoals figuur 1.1. in hoofdstuk 1 heeft laten zien, bevinden de hbo-locaties zich in deze regio’s
(Enschede, Deventer en Zwolle). Procentueel gezien is de stijging van het aantal deelnemers in de
regio Achterhoek echter vele malen groter (maar liefst 12,1%).

Deelnemers naar opleidingsrichting
Wanneer we kijken naar de veranderingen in het aantal deelnemers naar opleidingsrichting, zien
we dat de procentuele groei het grootst is bij de opleidingsrichting Jeugdpedagogisch werk en
kindverzorging (zie tabel 3.4).
Tabel 3.4

Ontwikkeling deelnemers hbo zorg en welzijn (naar opleidingsrichting)
2017/2018

2018/2019

Tandheelkundige studies

96

108

+12,5%

Geneeskunde

54

74

+37,0%

3.408

3.642

+6,7%

730

737

+1,0%

1.765

1.861

+5,4%

30

34

+13,3%

Totaal zorg

6.083

6.456

+6,1%

Psychologie

1.277

1.349

+5,6%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen

1.193

668

-44,0%

Maatschappelijk werk en begeleiding

2.770

3.232

+16,7%

54

87

+61,1%

5.294

5.336

+0,8%

Sport en bewegen

451

427

-5,3%

Totaal overige relevante opleidingsrichtingen

451

427

-5,3%

11.828

12.219

+3,3%

Verpleging en verloskunde
Medische diagnostiek en behandeling
Therapie en revalidatie
Farmacie

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
Totaal welzijn

Totaal zorg en welzijn

Mutatie

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Daarnaast zijn vooral bij opleidingen binnen Geneeskunde, Maatschappelijk werk en begeleiding,
Farmacie en Tandheelkundige studies de deelnemersaantallen flink toegenomen. Op enige afstand
volgen opleidingsrichtingen zoals Verpleging en verloskunde, Psychologie en Therapie en
revalidatie, waar ook sprake is van een groei van rond de 6%. Het aantal deelnemers in de richting
Medische diagnostiek en behandeling is redelijk stabiel. Daarentegen zien we bij Zorg voor ouderen
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en gehandicapte volwassenen een zeer grote daling in het aantal deelnemers (zoals we voor deze
opleidingsrichting ook al een sterke daling in het aantal instromers noteerden). De opleidingen van
Sport en bewegen kennen een aanzienlijk minder sterke daling, maar er zijn in 2018/2019 nog
steeds ruim 5% minder deelnemers dan in 2017/2018.
In figuur 3.3 vergelijken we wederom de veranderingen in het aantal deelnemers tussen 2017/2018
en 2018/2019 met het landelijk beeld.
Figuur 3.3

Procentuele verandering deelnemers mbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en Welzijn
tussen 2017/2018 en 2018/2019
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Het voornaamste dat opvalt bij deze figuur is dat bij acht van de elf opleidingsrichtingen het aantal
deelnemers binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn sneller groeit dan het landelijke
beeld. Bij de opleidingen rondom Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging en Geneeskunde is het
verschil tussen de groei in WGV Zorg en Welzijn en het gemiddelde in Nederland het duidelijkst
zichtbaar. Bij Medische diagnostiek en behandeling is de stijging landelijk gezien weliswaar groter
dan bij WGV Zorg en Welzijn, maar dit verschilt slechts enkele procenten. Net als bij de instromers
(zie figuur 3.1) zien we een sterke daling van het aantal deelnemers voor Zorg voor ouderen en
gehandicapte volwassenen. Binnen WGV Zorg en Welzijn is deze daling ruim 10% sterker dan
landelijk gezien. Ook wat betreft Sport en bewegen is een daling zichtbaar bij WGV Zorg en Welzijn,
terwijl het aantal deelnemers landelijk gezien nagenoeg stabiel is.
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Deelnemers naar opleidingsvorm
Wat betreft het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn staan in figuur 3.4 de deelnemers hbo zorg
en welzijn naar opleidingsvorm uitgesplitst.
Figuur 3.4

Deelnemers hbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar opleidingsvorm)
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Net als bij het aantal instromers, is ook hier duidelijk zichtbaar dat het aandeel voltijdsdeelnemers
verreweg het grootst is van de drie opleidingsvormen. In absolute aantallen gaat om 10.052
deelnemers in 2017/2018 en 10.164 deelnemers in 2018/2019. Dit betreft dus een (lichte) stijging van
1,1%. Het aantal deeltijddeelnemers is gestegen van 1.362 in 2017/2018 naar 1.547 in 2018/2019, wat
neerkomt op een stijging van 13,6%. De grootste procentuele stijging is echter te vinden bij de duale
opleidingsvorm. Het aantal deelnemers in deze opleidingsvorm is in 2018/2019 met maar liefst
21,8% gestegen ten opzichte van 2017/2018 (417 en 508 deelnemers respectievelijk).
Meer verdiepend geeft figuur 3.5 weer hoe de deelnemers in het werkgebied van WGV Zorg en
Welzijn over de diverse opleidingsrichtingen zijn verdeeld. Hierbij merken we op dat in Nederland
voor de opleidingsrichting Tandheelkundige studies enkel een voltijdsvariant beschikbaar is, terwijl
opleidingen binnen Geneeskunde alleen duaal gevolgd kunnen worden. Deze twee opleidingsrichtingen zijn daarom in figuur 3.5 buiten beschouwing gelaten.

28 | Bureau Bartels

Figuur 3.5

Verhouding leerweg deelnemers (naar opleidingsrichting en jaar)
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In deze figuur is zichtbaar dat bij de meeste opleidingsrichtingen sprake is van een (lichte) stijging
van het aandeel deeltijddeelnemers en duale deelnemers ten opzichte van het aandeel
voltijdsdeelnemers. Het gaat in de meeste gevallen echter maar om enkele procenten. Alleen bij
Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging is het verschil in percentage deeltijddeelnemers in
2018/2019 een stuk groter dan in 2017/2018. Hierbij valt op dat er in 2018/2019 geen deelnemers
meer zijn die deze opleidingsrichting duaal volgen.

3.4

Gediplomeerden hbo-opleidingen

In de vorige paragrafen kwam naar voren dat het aantal instromers in de hbo-opleidingen binnen
het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn en het totaal aantal deelnemers in Nederland en het
werkgebied van WGV Zorg en Welzijn toeneemt. Op termijn zal dit eveneens leiden tot meer
gediplomeerden. Zoals we ook in het vorige hoofdstuk bij het mbo stelden, speelt in het onderwijs
echter een vertragingseffect. Dit vanwege het feit dat een verandering als meer instroom in het
eerste opleidingsjaar pas enkele tijd later – bij afronding van het laatste opleidingsjaar – resulteert
in meer diplomeringen. Net als bij het mbo geldt voor deze paragraaf dat de cijfers voor 2018/2019
nog niet beschikbaar zijn en daarom een vergelijking gemaakt wordt tussen de jaren 2016/2017 en
2017/2018.
In tabel 3.5 is zichtbaar dat het aantal gediplomeerden van de hbo-opleidingen zorg en welzijn
landelijk en op het niveau van WGV Zorg en Welzijn in 2017/2018 een stijging kent ten opzichte van
een jaar eerder.
Tabel 3.5

Ontwikkeling gediplomeerden hbo zorg en welzijn (landelijk, WGV Zorg en Welzijn en naar
regio)
2016/2017
2017/2018
Mutatie

Landelijk
WGV Zorg en Welzijn
-

Achterhoek

16.489

17.507

+6,2%

2.114

2.214

+4,7%

261

245

-6,1%
-3,5%

-

Regio Zwolle

581

561

-

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

485

607

+25,2%

-

Twente

787

801

+1,8%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Binnen WGV Zorg en Welzijn zijn er echter sterke verschillen op te merken tussen de regio’s. Zo is
het aantal gediplomeerden in de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe met ruim een kwart
gestegen, terwijl regio Achterhoek een daling kent van 6,1%.

Gediplomeerden naar opleidingsvorm
Uitgesplitst naar opleidingsrichting, kennen de opleidingen binnen welzijn en overige relevante
opleidingsrichtingen een toename van het aantal gediplomeerden (zie tabel 3.6).
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Tabel 3.6

Ontwikkeling gediplomeerden hbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar opleidingsrichting)
2016/2017

2017/2018

Tandheelkundige studies

12

13

+8,3%

Geneeskunde

14

12

-14,3%

Verpleging en verloskunde

649

656

+1,1%

Medische diagnostiek en behandeling

113

112

-0,9%

Therapie en revalidatie

310

304

-1,9%

7

4

-43%

1.105
154

1.101
209

-0,4%
+35,7%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen

397

421

+6,0%

Maatschappelijk werk en begeleiding

369

383

+3,8%

12

14

+16,7%

932

1.027

+10,2%

Sport en bewegen

77

85

+10,4%

Totaal overige relevante opleidingsrichtingen

77

85

+10,4%

2.114

2.213

+4,7%

Farmacie
Totaal zorg
Psychologie

Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging
Totaal welzijn

Totaal zorg en welzijn

Mutatie

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Voor de zorgopleidingen is een stabilisatie waarneembaar die in de komende schooljaren ten
positieve zal keren door stijging van het aantal instromers en deelnemers die nu nog in de eerste
opleidingsjaren zitten. Daarnaast merken we op dat de mutatiepercentages in het geval van enkele
opleidingsrichtingen enigszins misleidend kunnen zijn, omdat het gaat om zeer lage absolute
getallen. Vanwege deze reden zijn de opleidingsrichtingen Tandheelkundige studies,
Geneeskunde, Farmacie en Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging niet meegenomen in de
vergelijking met het landelijke beeld (zie figuur 3.6).
Figuur 3.6

Procentuele verandering gediplomeerden hbo zorg en welzijn Nederland en WGV Zorg en
Welzijn
9,9%

Verpleging en verloskunde
Medische diagnostiek en behandeling

1,1%
4,6%

-0,9%
1,0%

Therapie en revalidatie
-1,9%

10,1%

Psychologie

35,7%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen-1,2%

6,0%
10,3%

Maatschappelijk werk en begeleiding

3,8%
7,6%
10,4%

Sport en bewegen
-5%
Nederland

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

WGV Zorg en Welzijn

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)
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Het eerste dat opvalt is de grote stijging van het aantal gediplomeerden in de opleidingsrichting
Psychologie binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. Ook wat betreft Sport en bewegen
is de stijging binnen WGV Zorg en Welzijn groter dan in Nederland als geheel. Waar bij Zorg voor
ouderen en gehandicapte volwassenen landelijk gezien een lichte daling plaatsvond van het aantal
gediplomeerden in 2017/2018, is bij WGV Zorg en Welzijn sprake van een stijging van 6% ten
opzichte van 2016/2017. Bij de opleidingsrichtingen Medische diagnostiek en behandeling en
Therapie en revalidatie is juist het omgekeerde zichtbaar: hier is landelijk sprake van een (lichte)
stijging, terwijl binnen WGV Zorg en Welzijn sprake is van een (lichte) daling. Het gaat hierbij slechts
echter om enkele procenten. Een groter verschil tussen de landelijke stijging en de stijging binnen
WGV Zorg en Welzijn is waarneembaar bij de opleidingen rondom Verpleging en verloskunde en
Maatschappelijk werk en begeleiding. Bij deze opleidingsrichtingen is de stijging landelijk gezien
respectievelijk 8,8% en 6,5% hoger dan binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.

Gediplomeerden naar opleidingsvorm
In figuur 3.7 is de verdeling zichtbaar van de gediplomeerden van hbo-opleidingen zorg en welzijn
naar opleidingsvorm binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. Het CBS hanteert hierbij
overigens de opleidingsvormen voltijd, deeltijd en duaal. Er wordt geen informatie gegeven over
extranei.
Figuur 3.7

Gediplomeerden hbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (naar opleidingsvorm)

100,0%
90,0%

5,2%

5,3%
10,0%

16,3%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

84,7%

78,5%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016/2017 (N=2.114)
Voltijd

2017/2018 (N=2.214)
Deeltijd

Duaal

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In deze figuur valt allereerst op dat het aandeel voltijdgediplomeerden in 2017/2018 een stuk kleiner
is dan in 2016/2017. Absoluut gezien gaat het om een daling van 1.791 voltijdsgediplomeerden in
2016/2017 naar 1.739 voltijdsgediplomeerden in 2017/2018 (een daling van 2,9%). Hier staat
tegenover dat het aandeel deeltijdsgediplomeerden met maar liefst 70,1% gegroeid is (van 211
gediplomeerden naar 360 gediplomeerden, respectievelijk). Het aandeel gediplomeerden vanuit de
duale leerweg is procentueel gezien gestegen met 2,7% (van 112 gediplomeerden naar 115
gediplomeerden).
Ter verdieping geeft figuur 3.8 weer hoe het aantal gediplomeerden zich ontwikkelt voor de
verschillende opleidingsrichtingen. Ook in deze figuur worden de opleidingsrichtingen Tandheel-
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kundige studies en Geneeskunde niet meegenomen omdat zij slechts één opleidingsvorm kennen
(zie paragraaf 3.3). Ook de opleidingsrichtingen Farmacie en Jeugdpedagogisch werk en
kindverzorging zijn buiten beschouwing gelaten omdat het zeer lage absolute aantal mogelijk een
vertekend beeld geeft.
Figuur 3.8

Verhouding opleidingsvorm gediplomeerden (naar opleidingsrichting en jaar)
Verpleging en verloskunde (2016/2017)

74,1%

Verpleging en verloskunde (2017/2018)

14,9% 10,9%

56,7%

31,9%

11,4%

Medische diagnostiek en behandeling
(2016/2017)

92,9%

1,8%5,3%

Medische diagnostiek en behandeling
(2017/2018)

92,9%

6,2%

Therapie en revalidatie (2016/2017)

98,1%

1,9%

Therapie en revalidatie (2017/2018)

97,0%

3,0%

Psychologie (2016/2017)

93,5%

6,5%

Psychologie (2017/2018)

96,2%

3,8%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen
(2016/2017)

88,4%

8,1% 3,5%

Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassen
(2017/2018)

89,3%

8,8% 1,9%

Maatschappelijk werk en begeleiding (2016/2017)

81,8%

Maatschappelijk werk en begeleiding (2017/2018)

74,4%

Sport en bewegen (2016/2017)

22,5%

3,1%

100,0%

Sport en bewegen (2017/2018)

89,4%
0%
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16,5% 1,6%
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Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)
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De grootste veranderingen in de verdeling naar opleidingsvorm doen zich voor bij de opleidingsrichtingen Verpleging en verloskunde en Maatschappelijk werk en begeleiding. Bij deze
opleidingsrichtingen stijgt het aandeel deeltijdsgediplomeerden namelijk sterk en is daarnaast ook
een (lichte) toename van het aantal gediplomeerden die voor de duale opleidingsvorm hebben
gekozen. In absolute aantallen zijn deze twee opleidingsrichtingen goed voor iets minder dan de
helft van het totaal aantal gediplomeerden. De stijging van het aantal deeltijdsgediplomeerden
vanuit deze twee opleidingsrichtingen is daarom voor een groot deel verantwoordelijk voor de
overallstijging van deze opleidingsvorm die we hebben gezien in figuur 3.7.

3.5

Opleidings- en sectorrendement hbo-opleidingen

In de vorige paragrafen is het afzonderlijk gegaan over instromers, deelnemers en gediplomeerden.
Essentieel in dit verband is echter het opleidingsrendement (het aandeel geslaagden) en het
sectorrendement (het aandeel geslaagden dat aan de slag gaat in de sector). In tegenstelling tot de
cijfers voor het mbo, zijn de diverse studierendementscijfers met uitsplitsingen naar regio en type
opleidingsvorm voor het hbo vanuit het CBS (nog) niet beschikbaar. Vanuit het CBS wordt wel een
totaal rendement genoemd voor voltijdopleidingen binnen ‘zorg en welzijn smal’ (zie figuur 3.9). 8
Figuur 3.9

Studierendement hbo zorg en welzijn landelijk (‘zorg en welzijn smal’ (voltijd)) (peiljaar
2017/2018)

Voltijd
48%
Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Iets minder dan de helft van alle deelnemers die zich inschrijven voor een voltijdstudie binnen zorg
en welzijn (in de categorie ‘smal’) heeft dus na 5 jaar een diploma behaald. Hiermee is het
rendement na een dip in de jaren 2015/2016 en 2016/2017 weer terug op het niveau van de jaren
2014/2015 en eerder. Dit percentage is echter beduidend lager dan het studierendement van de
mbo-opleidingen. Vanuit de onderwijsinstellingen worden acties ondernomen om het studierendement voor alle opleidingen binnen zorg en welzijn op peil te houden. Een voorbeeld hiervan is
het ‘selecteren aan de poort’ van nieuwe studenten. Voordat studenten worden toegelaten tot een
opleiding moeten zij bijvoorbeeld eerst een gesprek voeren om hun motivatie toe te lichten.
Hiermee wordt geprobeerd om te voorkomen dat ongemotiveerde studenten aan de opleiding
beginnen. Ook wordt het studenten zo makkelijk mogelijk gemaakt om binnen het profiel van zorg
en welzijn over te stappen naar een andere opleiding die beter bij ze past. Daarnaast wordt ook
ingezet op het integreren van praktijkervaring in de opleiding, zodat de opleiding afwisselend is.
Ook proberen onderwijsinstellingen zoveel mogelijk maatwerk te bieden waar het gaat om
studenten met bijvoorbeeld een mantelzorgtaak. Desondanks is het onvermijdelijk dat studenten
uitvallen, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of omdat zij bij nader inzien niet geschikt
zijn voor de opleiding.
Naast het studierendement is echter ook het sectorrendement belangrijk, omdat dit aangeeft
hoeveel deelnemers na hun studie in de sector blijven werken. Wederom gaat het hierbij om een
meetmoment dat ligt op de laatste vrijdag voor kerst ná het afstudeerjaar van de deelnemer. In

8

Zie bijlage I voor een overzicht van alle opleidingen die hieronder vallen.
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figuur 3.10 staat het gemiddelde sectorrendement voor ‘zorg en welzijn smal’ van Nederland
weergegeven.
Figuur 3.10

Sectorrendement hbo zorg en welzijn landelijk (‘zorg en welzijn smal’) (peiljaar 2017/2018)

Gemiddeld totaal
68%

Voltijd

Deeltijd

Duaal

64%

83%

95%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

In deze figuur is zichtbaar dat het sectorrendement onder deeltijd- en duaal deelnemers een stuk
hoger ligt dan het sectorrendement bij voltijdsdeelnemers. In lijn met het hogere sectorrendement
bij de BBL-variant in het mbo, is een mogelijke verklaring te vinden in het feit dat deelnemers met
een duale opleiding reeds in dienst zijn bij een werkgever in zorg en welzijn. Zij hebben daarom een
grotere kans om bij dezelfde werkgever na afstuderen aan de slag te gaan. Mogelijk zijn veel
deelnemers die kiezen voor een deeltijdopleiding ook al in dienst bij een werkgever binnen de
sector. Overigens is het sectorrendement sinds 2013/2014 gestegen van 58% naar 68% in
2017/2018.
In figuur 3.11 zijn de sectorrendementen voor de diverse regio’s van WGV Zorg en Welzijn
weergegeven.
Figuur 3.11

Sectorrendement hbo zorg en welzijn WGV Zorg en Welzijn (‘zorg en welzijn smal’)
(peiljaar 2017/2018)

Gemiddeld totaal

Gemiddeld totaal

78%

72%

Voltijd

Deeltijd

Duaal

Voltijd

Deeltijd

Duaal

73%

91%

94%

67%

86%

89%

Achterhoek

Regio Zwolle

Gemiddeld totaal

Gemiddeld totaal

73%

75%

Voltijd

Deeltijd

Duaal

Voltijd

Deeltijd

Duaal

68%

84%

97%

71%

90%

100%

Stedendriehoek &
Noord-Veluwe

Twente

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)
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Vergelijken we deze sectorrendementen vanuit de verschillende regio’s met het landelijk
gemiddelde en met elkaar, dan zien we een aantal opvallende aspecten. Zo zien we dat regio
Twente voor alle drie de opleidingsvormen een hoog rendement kent. Voor duaal is het rendement
zelf 100%, wat betekent dat alle gediplomeerden van die leerweg na afstuderen een baan vinden in
de sector. Ook regio Achterhoek ‘scoort’ wat betreft het sectorrendement voor voltijd, deeltijd en
duaal beter dan het landelijk gemiddelde. Net als bij de mbo-opleidingen weten deze twee regio’s
dus relatief veel hbo-gediplomeerden te behouden voor de sector. De percentages van regio
Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Regio Zwolle zijn ongeveer gelijk met het landelijk
gemiddelde. Net als landelijk, is ook in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn het
sectorrendement in de afgelopen jaren gestegen met zo’n 12 procentpunt.
Vanuit de organisaties betrokken bij WGV Zorg en Welzijn wordt ingezet op een hoog
sectorrendement door het veelvuldig aanbieden van stages, traineeships en vervolgtrajecten,
waardoor zij de studenten in een vroeg stadium aan zich kunnen binden. Andere initiatieven vanuit
deze organisaties om studenten in de sector aan de slag te laten gaan betreffen het actief
benaderen van afgestudeerden op social media en banenmarkten. Ook goed werkgeverschap, en
dan specifiek het bieden van loopbaanperspectief, wordt ingezet als middel om studenten voor de
sector te behouden. Sommige werkgevers bieden bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het zoeken
van huisvesting voor potentieel nieuwe medewerkers als extra service.
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4.

Samenvattende analyses

Uit de telefonische gesprekken met het werkveld van zorg en welzijn blijkt dat in de toekomst voor
hen de grootste uitdaging zal zijn om genoeg mensen op te leiden en te laten werken in de sector.
Niet alleen de doelgroep die zorg nodig heeft vergrijst, maar ook het personeel dat werkzaam is in
zorg en welzijn wordt gemiddeld gezien langzaam steeds ouder. Daarnaast wordt de zorg steeds
complexer en vragen veranderingen binnen de sector, zoals digitalisering, om andere competenties
van medewerkers. Werkgevers in de sector proberen zich voor te bereiden op de toekomst door
bijvoorbeeld in beeld te brengen hoe de toekomstige cliënt eruitziet en wat zijn/haar behoeften zijn
wat betreft zorg.
Om aangesloten te blijven bij de veranderende arbeidsmarkt van zorg en welzijn, is het van belang
dat het onderwijs meebeweegt. Leren en werken gaan steeds meer door elkaar heen lopen (denk
aan ‘een leven lang leren’). Opleiden in de praktijk, gepersonaliseerd leren en een algehele
flexibilisering van het onderwijs rondom zorg en welzijn worden door vrijwel alle gesproken
(onderwijs)instellingen ingezet om personeel voor de sector te verkrijgen/behouden en hen zo goed
mogelijk te kwalificeren. Daarnaast proberen onderwijsinstellingen nieuwe doelgroepen aan te
boren, zoals zij-instromers en post-initieel onderwijs. Verschillende onderwijs-instellingen bieden
bijvoorbeeld ook trajecten aan voor grote(re) werkgevers waarbij een deel van het personeel een
maatwerkopleiding volgt.
Zoals gezegd is vergrijzing een grote factor in de veranderingen in het werkveld van zorg en welzijn.
Tabel 4.1 geeft de grijze druk weer voor de verschillende regio’s binnen het werkgebied van WGV
Zorg en Welzijn. Grijze druk geeft de verhouding ouderen (65+) tot het werkende deel van de
bevolking weer door middel van een percentage. Vooral in de Achterhoek is de vergrijzing de
afgelopen jaren snel toegenomen.
Tabel 4.1

Grijze druk Nederland en WGV Zorg en Welzijn
2016

2017

2018

2019

Nederland

30,6%

31,3%

32,0%

32,6%

Achterhoek

37,9%

38,9%

40,0%

41,0%

Regio Zwolle

29,8%

30,5%

31,2%

31,7%

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

34,7%

35,6%

36,5%

37,3%

Twente

32,8%

33,5%

34,4%

35,1%

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

(Mede) dankzij de toename van vergrijzing stijgt het aantal werkenden in de zorg en welzijn. In het
vierde kwartaal van 2018 ging het hierbij in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn om bijna 156
duizend werkenden, zo’n negenduizend meer dan in 2016 (zie tabel 4.2).
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Tabel 4.2

Aantal werkenden in ‘zorg en welzijn smal’ Nederland en WGV Zorg en Welzijn (4 e kwartaal)
2016

2017

2018

1.148.000

1.171.400

1.201.800

146.900

150.800

155.900

Achterhoek

22.600

23.400

24.200

Regio Zwolle

32.700

33.600

35.000

Stedendriehoek & Noord-Veluwe

46.000

47.300

48.600

Twente

45.600

46.500

48.100

Nederland
WGV Zorg en Welzijn

Bron: CBS AZW Statline (bewerkt door Bureau Bartels)

Desondanks zijn er steeds meer werknemers in zorg en welzijn nodig. Dit is niet enkel te wijten aan
vergrijzing van het personeel, maar ook aan werknemers die de sector verlaten en in een andere
sector aan de slag gaan (uitstroom). Vanuit de (onderwijs)instellingen worden de volgende zaken
genoemd als mogelijke redenen voor uitstroom:
 Weinig doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.
 Onaantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
 Er is sprake van een hoge werkdruk, bijvoorbeeld vanwege administratieve belasting.
 Het werk is fysiek belastend.
 Het is lastig om een fulltime baan te krijgen in de zorg vanwege roosteringen et cetera (dit speelt
vooral voor jongeren mee).
Om in de toekomst toch te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar medewerkers in zorg en
welzijn, is het van belang dat er voldoende instroom in de sector plaatsvindt vanuit de opleidingen
rondom zorg en welzijn. In deze rapportage is uiteengezet hoe het momenteel staat met de
instroom, deelname, diplomering, studierendement en sectorrendement van de opleidingen zorg
en welzijn smal binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.
Wanneer we kijken naar de instroom in de opleidingen rondom zorg en welzijn in het werkgebied
van WGV Zorg en Welzijn, zien we dat in leerjaar 2018/2019 een stijging plaatsvindt ten opzichte
van 2017/2018 voor zowel de mbo- als de hbo-opleidingen. Bovendien is eerder in dit rapport naar
voren gekomen dat WGV Zorg en Welzijn procentueel gezien ruim meer instromers kent dan op
basis van inwoneraantallen van haar verwacht mag worden.
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Mbo

Hbo

5,1%

4,5%

WGV Z&W

WGV Z&W

9,4%

-1,0%

Nederland

Nederland

Instroom opleidingen zorg en welzijn
2017/2018-2018/2019

Voor beide opleidingsniveaus doet deze stijging zich voornamelijk voor bij welzijnsopleidingen en
mindere mate ook bij zorgopleidingen.
Ook waar het gaat om het aantal deelnemers aan deze opleidingen zien we zowel landelijk als in
het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn een stijging.

Mbo

Hbo
4,0%

3,3%

WGV Z&W

WGV Z&W

6,6%

1,2%

Nederland

Nederland

Deelnemers opleidingen zorg en welzijn
2017/2018-2018/2019
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In tegenstelling tot bij de instroom, is de stijging in het hbo vooral te danken aan de zorgopleidingen
en in mindere mate aan de welzijnsopleidingen. Voor de mbo-opleidingen liggen de verschillen
tussen deze deelsectoren een stuk dichter bij elkaar, hoewel ook hier sprake is van een grotere groei
bij zorg dan bij welzijn.
Tot slot zien we bij het aantal gediplomeerden in de mbo-opleidingen van WGV Zorg en Welzijn een
daling, terwijl er landelijk gezien sprake is van een lichte stijging.

Mbo

Hbo
-2,8%

4,7%

WGV Z&W

WGV Z&W

1,1%

6,2%

Nederland

Nederland

Gediplomeerden opleidingen zorg en welzijn
2017/2018-2018/2019

Deze daling doet zich wat de mb0-opleidingen betreft voor bij beide deelsectoren. Bij het aantal
gediplomeerden binnen de hbo-opleidingen zien we echter dat de welzijnsopleidingen een sterke
groei kennen, terwijl het aantal gediplomeerden in de zorgopleidingen nagenoeg gelijk is gebleven.
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Bijlage I

Verdeling opleidingsrichtingen ‘zorg en welzijn
smal’

Onder de noemer ‘zorg en welzijn smal’ van het CBS vallen de opleidingsrichtingen die volgens het
ISCED onder zorg en welzijn vallen (zie tabel I.1, I.2 en I.3) + de opleidingsrichting Jeugdpedagogisch
werk en kindverzorging. In deze rapportage is de opleidingsrichting Psychologie onder ‘welzijn’
geschaard.
Tabel I.1

Opleidingen ‘zorg en welzijn smal’: zorg

ISCED-code Opleidingsrichting
Tandheelkundige studies
0911
0912

Geneeskunde

0913

Verpleging en verloskunde

0914

Medische diagnostiek en behandeling

0915

Therapie en revalidatie

0916

Farmacie

0917

Traditionele en complementaire geneeskunde en therapie

Tabel I.2

Opleidingen ‘zorg en welzijn smal’: welzijn

ISCED-code Opleidingsrichting
Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen
0921
0923

Maatschappelijk werk en begeleiding

Tabel I.3

Opleidingen ‘zorg en welzijn smal’: overig

ISCED-code Opleidingsrichting
Sport en bewegen
1014
0313

Psychologie
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Bijlage II
Tabel II.1

Verdeling mbo-opleidingen zorg en welzijn
Opleidingen Tandheelkundige studies

ISCED-code Opleidingsrichting
Tandtechniek
091104

CREBO-code
95221

95232

Opleiding
Tandtechniek (tandtechnisch
medewerker basistechnieken)
Tandtechniek (tandtechnicus kroon- en
brugwerk)
Tandtechniek (tandtechnicus prothese)

CREBO-code
25480/95520

Opleiding
Mbo-verpleegkundige

25473/91310

Doktersassistent

95231

Tabel II.2

Opleidingen Verpleging

ISCED-code Opleidingsrichting
Verpleging
091301
091302

Tabel II.3

Medische assistentie

Opleidingen Medische diagnostiek en behandeling

ISCED-code Opleidingsrichting
Biomedische
091401
laboratoriumtechniek

091402

Optiek, oogmeetkunde,
contactlezen

CREBO-code
25053/95010
93711

Opleiding
Medewerker steriele medische
hulpmiddelen
Analist (analist klinische chemie)

93712

Analist (analist pathologie)

25055/93651

Opticien

25068/91620

Technisch oogheelkundig assistent

93640

Optiek (allround medewerker optiek)

93652

Optiek (opticien/manager)

091403

Audicien, audiometrie

25047/95181

Audicien

091404

Orthopedisch instrument-,
schoenmaker

95695

Orthopedische technieken

CREBO-code
25471/91300

Opleiding
Apothekersassistent

Tabel II.4

Opleidingen Farmacie

ISCED-code Opleidingsrichting
Farmacie
091601
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Tabel II.5

Opleidingen Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen

ISCED-code Opleidingsrichting
(Zieken)verzorging
092101
patiënten
Thuiszorg,
092102
bejaardenverzorging
Gehandicaptenzorg,
092103
sociaalpedagogisch werk

CREBO-code
25491/95530
25498/92640

Helpende zorg en welzijn

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

25477/92661

Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
Gespecialiseerd pedagogisch
medeweker
Pedagogisch werk (medewerker
kinderopvang niveau 3)
Maatschappelijke zorg (medewerker
maatschappelijke zorg)
Maatschappelijke zorg (persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen)

25484
92620
92650
92662

Tabel II.6

Opleidingen Maatschappelijk werk en begeleiding

ISCED-code Opleidingsrichting
Sociaal-cultureel werk,
092301
activiteiten begeleider

092303

Sociaal-maatschappelijke
dienstverlening

CREBO-code
25474

Opleiding
Agogisch medewerker ggz

25488/91370

Sociaal-cultureel werker

95291

Sport en bewegen
(coördinator/bewegingsagoog)
Begeleider specifieke doelgroepen

25476
25478
25489/92670

Tabel II.7

Opleiding
Verzorgende

Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen
Sociaal-maatschappelijke
dienstverlener

Opleidingen Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging

ISCED-code Opleidingsrichting
Jeugdpedagogisch werk en
92201
kindverzorging

CREBO-code
25486

Opleiding
Pedagogisch medewerker kinderopvang

92631

Pedagogisch werk (pedagogisch
medewerker jeugdzorg niveau 4)
Pedagogisch werk (gespecialiseerd
pedagogisch medewerker kinderopvang
niveau 4)

92632
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Tabel II.8

Opleidingen Sport en bewegen algemeen

ISCED-code Opleidingsrichting
Sport en bewegen algemeen
101401

CREBO-code
25411

Opleiding
Coördinator buurt, onderwijs en sport

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie

25413

Coördinator sport, bewegen en
gezondheid
Medewerker sport en recreatie

25500
26000
95292

95293
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Allround coördinator-instructeur
buitensport
Sport en bewegen (sport- en
bewegingscoördinator/bosmedewerker)
Sport en bewegen (sport- en
bewegingscoördinator/operationeel
manager)

Bijlage III Verdeling hbo-opleidingen zorg en welzijn

Tabel III.1

Opleidingen Tandheelkundige studies

ISCED-code Opleidingsrichting
Mondhygiënist
091102

Tabel III.2

Opleiding
Mondhygiëne/mondzorgkunde/dental
hygiëne (bachelor)

CREBO-code
49115

Opleiding
Physician assistant (master)

Opleidingen Geneeskunde

ISCED-code Opleidingsrichting
(Huis)arts, specialist,
091201
geneeskunde

Tabel III.3

CREBO-code
34576

Opleidingen Verpleging en verloskunde

ISCED-code Opleidingsrichting
Verpleging
091301

CREBO-code
34560

Opleiding
Verpleegkundige/nursing (bachelor)

40101

Health care and social work (master)

49246

Advanced nursing practice (master)
Medische hulpverlening/allied medical
care (bachelor)
Verloskunde/midwifery (bachelor)

091302

Medische assistentie

30023

091303

Verloskunde

34134

Tabel III.4

Opleidingen Medische diagnostiek en behandeling

ISCED-code Opleidingsrichting
Biomedische
091401
laboratoriumtechniek
091402
091407

091408

CREBO-code
34397

Optiek, oogmeetkunde,
contactlenzen
Radiologie, beeldvormende
technieken

34549

Hart-, longfunctie en overige
medische techniek

30039

34561

39219

Opleiding
Biologie en medisch
laboratoriumonderzoek/biology &
medical laboratory research (bachelor)
Optometrie/optometry (bachelor)
Medisch beeldvormende en
radiotherapeutische
technieken/medical imaging and
radiation therapy (bachelor)
Mens en techniek (bachelor)
Gezondheidszorg technologie/health
care technology (bachelor)
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Tabel III.5

Opleidingen Therapie en revalidatie

ISCED-code Opleidingsrichting
Fysiotherapie en
091501
bewegingswetenschappen

CREBO-code
30109
34570
34571
34572

49127

Opleiding
Toegepaste gerontologie/applied
gerontology (bachelor)
Fysiotherapie/physiotherapy (bachelor)
Oefentherapie cesar/cesar kinetics
therapy (bachelor)
Oefentherapeutmensendieck/mensendieck kinetics
therapy (bachelor)
Healthy ageing professional (master)

091502

Arbeids-, ergotherapie

34574

091503

Voeding en diëtiek

34579

091504

Logo-, akoepedie

34578

091505

Orthoptie en overige
therapie

34091

Ergotherapie/occupational therapy
(bachelor)
Voeding en diëtiek/nutrition and
dietetics (bachelor)
Logopedie/speech and language
therapy
Huidtherapie/skin therapy (bachelor)

34577

Orthoptie/orthoptics (bachelor)

34581

Podotherapie/podiatry (bachelor)

CREBO-code
34090

Opleiding
Farmakunde/pharmaceutical business
administration (bachelor)

CREBO-code
34507

Opleiding
Toegepaste psychologie/applied
psychology (bachelor)
Psychomotorische therapie en
bewegingsagogie/ psychomotoric
therapy/psychomotricity (bachelor)
Danstherapie/dance therapy (master)

Tabel III.6

Opleidingen Farmacie

ISCED-code Opleidingsrichting
Farmacie
091601

Tabel III.7

Opleidingen Psychologie

ISCED-code Opleidingsrichting
Psychologie
031301
031302

Psychotherapie

031303

Creative therapie

34585

49108
34644

49286

Creatieve therapie/arts therapies
(bachelor)
Muziektherapie/music therapy
(bachelor)
Master of music therapy (master)

49294

Speltherapie (master)

39206

Tabel III.8

Opleidingen Zorg voor ouderen en gehandicapte volwassenen

ISCED-code Opleidingsrichting
Gehandicaptenzorg,
092103
sociaalpedagogisch werk

CREBO-code
34617

80086
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Opleiding
Sociaal pedagogische
hulpverlening/social educational
work/social work (bachelor)
Ervaringsdeskundige in de zorg/expert
by experience in health and welfare
(associate degree)

Tabel III.9

Opleidingen Maatschappelijk werk en begeleiding

ISCED-code Opleidingsrichting
Sociaal-cultureel werk,
092301
activiteitenbegeleider
092303

Sociaal-maatschappelijke
dienstverlening

CREBO-code
34641

34116
34616

44116

Maatschappelijk werk en
dienstverlening/social work and social
services (bachelor)
Social work (master)

49500

Social work (master, joint degree)

80120

Sociaal werk in de zorg (associate
degree)
Sociaal werk (associate degree)

80140

Tabel III.10

Opleidingen Jeugdpedagogisch werk en kindverzorging

ISCED-code Opleidingsrichting
Jeugdpedagogisch werk en
092201
kindverzorging

CREBO-code
30012

40019
80081

Tabel III.11

Opleiding
Culturele en maatschappelijke
vorming/cultural and social
development (bachelor)
Social work (bachelor)

Opleiding
Pedagogisch management
kinderopvang/educational management
childcare (bachelor)
Jeugdzorg (master)
Pedagogisch educatief medewerker/
pedagogical educational assistant
(associate degree)

Opleidingen Sport en bewegen

ISCED-code Opleidingsrichting
Sport en bewegen
101401

CREBO-code
34040

49130

Opleiding
Sport en bewegen/sports and physical
exercise (bachelor)
Sport, gezondheid en
management/sports health and
management (bachelor)
Sport en bewegingseducatie/sports and
physical education (bachelor)
Master of sports (master)

49139

Sport- en beweeginnocatie (master)

49285

Lichamelijke opvoeding en
sportpedagogiek (master)
Operationeel sportmanagement/sport,
health and management (associate
degree)

34057

34059

80026
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Bijlage IV Geraadpleegde contactpersonen werkveld
Naam

Organisatie

Joke Dorrestein

Streekziekenhuis Koning Beatrix

Mironne Kuiphuis

De Twentse Zorgcentra

Frans Mol

Markenheem

Jan Nijhuis

Landstede MBO

Mayke Ruven

ROC van Twente

Nancy Venhorst

GGNet

Ineke van de Wal

Hogeschool Windesheim

Gerjan Wansink

Livio
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