
 

Arbeidsmarkt in Beeld 2019:  
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
  



 

1. Inleiding 

  
Inhoud en doel  

Dit thema-artikel geeft informatie over de mate van aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. 

Werkgevers en andere stakeholders kunnen deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van strategisch HRM en HRD en als input in 

regionale netwerken, overlegtafels en projectgroepen. 

We starten met de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de sector. Daarna volgen de arbeidsmarktperspectieven voor de diverse 

opleidingen. We sluiten af met een oordeel over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Hiervoor vergelijken we de 

werkgelegenheidsontwikkelingen, prognoses en de cijfermatige ontwikkelingen binnen het onderwijs. 

In afgelopen jaren groeit het aanbod Associate Degree-opleidingen binnen zorg en welzijn. We hebben over deze opleidingen echter nog 

onvoldoende informatie (zowel wat betreft cijfermatige onderwijsontwikkelingen, prognoses als de vraag naar personeel) om een oordeel te 

kunnen geven over de aansluiting van dit onderwijs op de arbeidsmarkt. U vindt deze opleiding daarom niet terug in dit artikel. De in populariteit 

toenemende combinatie-opleidingen (bijvoorbeeld Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg) ontbreken in deze publicatie eveneens. Ook voor 

deze opleidingen ontbreken prognoses en onderwijscijfers.  

Arbeidsmarkt in beeld 

Dit thema-artikel verschijnt, samen met andere arbeidsmarktpublicaties, op het online arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld 

(transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl). Hét online arbeidsmarktdashboard m.b.t. werken en leren in zorg en welzijn in Noord-Brabant. Op dit 

dashboard zijn ook aanvullende, actuele arbeidsmarkt- en onderwijscijfers te vinden. 

Dit thema-artikel is onderdeel van een groter geheel. Zo komen in andere thema-artikelen de cijfermatige onderwijsontwikkelingen op mbo-, 

hbo- en wo-niveau aan bod, zowel op het niveau van de provincie Noord-Brabant als van de afzonderlijke arbeidsmarktregio’s. In het voorjaar 

van 2019 verschijnt de integrerende gedrukte publicatie ‘Arbeidsmarkt in Beeld: onderwijs’, waarin bevindingen uit een selectie van deze 

thema-artikelen aan bod komt.  

Voorheen werden de thema-artikelen samengevat in de Onderwijs in Kaart. Door de komst van het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld is 

deze publicatie van vorm en naam veranderd. 

 



 

2. Ontwikkeling werkgelegenheid 
 

De werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn zit vol dynamiek. Tot 2012 groeide de werkgelegenheid constant, maar in de periode 2012 – 

2016 zagen we juist een sterke krimp. Sinds 2016 groeit de werkgelegenheid weer onafgebroken en het einde van de groei lijkt nog niet in 

zicht. Als gevolg van de vergrijzing stijgt de zorgvraag en wordt er fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De technologische 

innovaties lijken de vraag vooralsnog meer aan te wakkeren dan te beperken. 

De vraag naar personeel is inmiddels groter dan in 2012 en overtreft het aanbod fors. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn daarmee groot, 

terwijl het potentiële personeelsaanbod daalt. De arbeidsmarkt van de sector ondervindt grote concurrentie van de eveneens grote vraag naar 

personeel in andere sectoren. Maar ook het aanbod vanuit de WW is laag. Eind maart telde Noord-Brabant 40.600 lopende WW-uitkeringen, 

17% minder dan een jaar geleden.1 

De stijgende vraag naar personeel vertaalt zich naar een stijgend vacatureaantal. Het UWV schat dat onze sector landelijk in 2018 ruim 

130.000 nieuwe vacatures telde. Het UWV voorziet een stijging tot meer dan 140.000 vacatures in 2019.2 

We zien deze ontwikkelingen ook duidelijk terug in de vacatures op Brabantzorg.Net. Het aantal vacatures stijgt onafgebroken sinds 2013. 

Tussen december 2014 en december 2018 groeide het aantal vacatures van 395 naar 1.625 en ook in 2019 groeit het aantal gestaag. Op het 

telmoment van eind april telden we 1.768 openstaande vacatures. Tussen de telmomenten in zagen we al pieken van meer dan 1.800 

openstaande vacatures. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de groei van het aantal vacatures drastisch zal afvlakken.3 

                                                           
1 Bron: UWV, Regionale Nieuwsflits Noord-Brabant, april 2019 
2 Bron: UWV, Factsheet Arbeidsmarkt Zorg, maart 2019 
3 Meer informatie m.b.t. de ontwikkeling van vacatures vindt u hier: https://transvorm.org/actueel/blog/108/vacaturesrecords-in-2018-wat-brengt-2019 
 

https://transvorm.org/actueel/blog/108/vacaturesrecords-in-2018-wat-brengt-2019


 

 

Tabel 1: Vacatures op Brabantzorg.Net. Bij Transvorm aangesloten organisaties kunnen hier hun vacatures plaatsen. 

 

3. Het arbeidsmarktperspectief; de prognoses 
Zoals uit voorgaande paragraaf blijkt is de vraag naar personeel groter dan het aanbod. In het algemeen kunnen we dus stellen dat 

vooruitzichten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn gunstig zijn voor werkzoekenden (baanwisselaars en gediplomeerde uitstromers uit 

opleidingen). Voor werkgevers zijn de vooruitzichten over het algemeen ongunstig. Het aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd 

personeel kost hen moeite. 

Desondanks is het is niet eenvoudig goede prognoses te geven met betrekking tot het aantal studenten. In welke studierichting, op welk niveau 

en in welke aantallen moet je opleiden om aan de toekomstige vraag naar personeel te voldoen? Het aantal bronnen m.b.t. prognoses is 

beperkt, ze hanteren geen homogene definities of homogeen perspectief en de achterliggende modellen zijn vaak complex en moeilijk te 

doorgronden. Bovendien worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn (en daarmee de prognoses) sterk beïnvloed door 

het (financiële) overheidsbeleid. De betrouwbaar- en houdbaarheid van prognoses staat daardoor onder druk. 



 

Tegelijkertijd zijn prognoses nodig voor (aankomende) studenten om verstandige studiekeuzes te maken en voor werkgevers om strategisch 

personeelsbeleid te kunnen voeren. Bovendien hebben we prognoses nodig om iets te kunnen zeggen over de mate van aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. In deze paragraaf geven we daarom een overzicht van prognoses voor de beroepsopleidingen4 binnen zorg en 

welzijn vanuit verschillende bronnen. Eerst uit bronnen die het perspectief van de werkgever hanteren (kom ik gemakkelijk aan personeel?) 

hanteren, daar uit bronnen die het perspectief van de student of werkzoekende hanteren (hoe is de kans op een baan?).  

 

3.1. Prognoses per opleiding; werkgeversperspectief 

 Perspectief Werkgevers 

Bron 

 
Model 
Zorggebruik 

Model 
Zorggebruik 

Model 
Zorggebruik 

ROA 
position 
paper 
arbeidsmarkt 
z&w 

UWV 
Spanningsindicator 

Moeilijk 
vervulbare 
vacature vlg UWV 

Peildatum of 
termijn 

Hoog 
scenario 
2022 

Midden 
scenario 
2022 

Laag 
scenario 
2022 

verwachting 
situatie 2022 

2018 derde 
kwartaal Juni 2018 

Zorghulp / 
Assistent 
Dienstverlening 
en Zorg (1) 149 149 149 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Helpende Zorg & 
Welzijn / 
Dienstverlening 
(2) -905 -520 -328 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Verzorgende (3) -4650 -2607 -1803 
zeer grote 
knelpunten krap ja 

Verpleegkundige 
(4) -4903 -2825 -2583 

zeer grote 
knelpunten zeer krap ja 

Doktersassistent 
(4) -27 -5 -0 n.v.t. krap n.v.t. 

                                                           
4 We beperken ons hier tot de selectie van opleidingen zoals we die ook hanteren in het artikel ‘Onderwijsontwikkelingen’, zie bijlage 1 



 

Maatschappelijke 
Zorg (3) 116 116 137 n.v.t. gemiddeld n.v.t. 

Maatschappelijke 
Zorg (4) -346 -227 -119 n.v.t. gemiddeld 

Woonbegeleider 
Gehandicaptenzorg 

Pedagogisch 
Werk (3) -9 22 28 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Pedagogisch 
Werk (4) -1574 -940 -720 n.v.t. gemiddeld n.v.t. 

Sociaal Werk (4) 133 133 133 
enige 
knelpunten gemiddeld n.v.t. 

Verpleegkundige 
(bachelor) -3411 -1912 -1856 n.v.t. zeer krap ja 

Fysiotherapie 
(bachelor) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

grote 
knelpunten gemiddeld n.v.t. 

Advanced 
Nursing Practice 
(master) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. zeer krap n.v.t. 

Pedagogiek 
(bachelor) 298 298 304 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Social Work 
(bachelor) -538 -527 -493 

enige 
knelpunten gemiddeld n.v.t. 

Toegepaste 
Psychologie 
(bachelor) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. gemiddeld n.v.t. 

Pedagogiek 
(master) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel 2: Prognoses per opleiding, perspectief werkgever. In de bijlage vindt u meer informatie over de gebruikte bronnen. 

 

 



 

 

3.2 Prognoses per opleiding; perspectief student/werkzoekende 

 
Perspectief Perspectief nieuw gediplomeerden & werkzoekenden 

Bron 
Kansberoep vlg 
UWV Keuzegids 

SBB Kans 
op werk 

Studie & 
Werk 2018 

Peildatum of termijn najaar 2018 
baankans 
tot 2022 

direct na 
diplomering 

startpositie 
arbeidsmarkt 

Zorghulp / Assistent 
Dienstverlening en Zorg (1) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Helpende Zorg & Welzijn / 
Dienstverlening (2) n.v.t. matig 

gering tot 
matig n.v.t. 

Verzorgende (3) ja matig 
ruim 
voldoende n.v.t. 

Verpleegkundige (4) ja goed 
ruim 
voldoende n.v.t. 

Doktersassistent (4) n.v.t. goed 
ruim 
voldoende n.v.t. 

Maatschappelijke Zorg (3) n.v.t. slecht 

voldoende 
tot ruim 
voldoende n.v.t. 

Maatschappelijke Zorg (4) 
Woonbegeleider 
Gehandicaptenzorg slecht 

voldoende 
tot ruim 
voldoende n.v.t. 

Pedagogisch Werk (3) n.v.t. slecht 
matig tot 
voldoende n.v.t. 

Pedagogisch Werk (4) n.v.t. matig voldoende n.v.t. 

Sociaal Werk (4) n.v.t. slecht gering n.v.t. 

Verpleegkundige (bachelor) ja goed n.v.t. goed 

Fysiotherapie (bachelor) n.v.t. goed n.v.t. n.v.t. 

Advanced Nursing Practice 
(master) ja goed n.v.t. n.v.t. 

Pedagogiek (bachelor) n.v.t. redelijk n.v.t. n.v.t. 



 

Social Work (bachelor) n.v.t. redelijk n.v.t. n.v.t. 

Toegepaste Psychologie 
(bachelor) n.v.t. redelijk n.v.t. n.v.t. 

Pedagogiek (master) n.v.t. goed n.v.t. n.v.t. 
Tabel 3. Prognoses per opleiding, perspectief student/werkzoekende. In de bijlage vindt u meer informatie over de gebruikte bronnen. 

 

3.3 Prognoses per opleiding; samengevat oordeel Transvorm 
Op basis van de diverse prognosebronnen vatten wij de baankansen voor de diverse opleidingen als volgt samen. De baankansen geeft het 

perspectief van de student of werkzoekende weer. Het perspectief van de werkgever is vaak juist het tegenovergestelde; hoe gemakkelijker het 

is om aan een baan te komen, hoe moeilijker het is om aan personeel te komen. 

Opleiding Baankansen 

Helpende Zorg & Welzijn / Dienstverlening (2) goed 

Verzorgende (3) zeer goed 

Verpleegkundige (4) zeer goed 

Doktersassistent (4) goed 

Maatschappelijke Zorg (3) voldoende tot goed 

Maatschappelijke Zorg (4) voldoende   

Pedagogisch Werk (3) matig 

Pedagogisch Werk (4) voldoende  

Sociaal Werk (4) slecht 

Verpleegkundige (bachelor) zeer goed 

Fysiotherapie (bachelor) goed 

Advanced Nursing Practice (master) voldoende 

Pedagogiek (bachelor) slecht tot redelijk 

Social Work (bachelor) matig tot goed (wisselend per uitstroomrichting) 

Toegepaste Psychologie (bachelor) redelijk  

Pedagogiek (master) goed 
Tabel 4: Prognoses per opleiding, samenvattend oordeel Transvorm. N.B. Opleiding Zorghulp / Assistent Dienstverlening en Zorg (1) geen oordeel vanwege onvoldoende informatie. 

 



 

4. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
Wanneer we het samenvattende oordeel m.b.t. de cijfermatige ontwikkelingen binnen het onderwijs, de prognoses en de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt tegen elkaar afzetten kunnen we iets zeggen over de mate waarin het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. In paragraaf 4.1 

geven we uitgebreidere informatie per opleiding, in paragraaf 4.2 brengen we dit samenvattend schematisch in beeld. 

 

4.1 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt per opleiding, oordeel Transvorm 

 
Zorghulp / Assistent Dienstverlening en Zorg(1) 

We beschikken over onvoldoende informatie om een oordeel te kunnen geven. 

 

Helpende Zorg & Welzijn / Dienstverlening (2) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+31,5% +1,2% -1,9% +12% -41,4% -14% 

 

Tot enkele jaren geleden was de vraag naar Helpenden nihil. Sindsdien stijgt de vraag stevig, voor komende jaren worden tekorten voorspeld. 

Gezien dit vooruitzicht is de daling van het aantal gediplomeerden ongunstig, de spanning op de arbeidsmarkt zal toenemen. De stijging van 

het aantal instromers en deelnemers is daarentegen gunstig, al is de sterk stijgende instroom in het afgelopen jaar nagenoeg tot stilstand 

gekomen. Op korte termijn is het aanbod uit opleidingen gering, over een paar jaar zal dit weer stijgen (mits de instroom op peil blijft). Dat zal de 

spanning doen afnemen.  

Tot 2022 zijn vooruitzichten voor nieuw gediplomeerden of werkzoekenden dus goed. Voor werkgevers is dit juist ongunstig, zij zullen moeite 

hebben om personeel te vinden.  

Op langere termijn zijn is de prognose lastig. Blijven helpenden gewild vanwege ‘handen aan het bed tegen lagere kosten?’ Of gaat de vraag op 

termijn afnemen? Bijvoorbeeld door een groter aanbod van verpleegkundigen en verzorgenden? 

Op basis van de toenemende vraag naar helpenden en de groeiende instroom in de opleiding, in combinatie met de lastige voorspellen 

vooruitzichten op langere termijn beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als redelijk. 

 

 



 

Verzorgende (3) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-7,3% -3,8% -17% -1,4% -27,9% -31,6% 

 

Op korte termijn zijn de baankansen goed, er zijn veel vacatures en er worden zeer grote tekorten voorspeld tot 2022. De daling van het aantal 

instromers, deelnemers en gediplomeerden is vanuit dit oogpunt ongunstig. Als deze ontwikkeling doorzet is er nog vele jaren sprake van een 

daling van het aanbod van personeel en dus een toenemende spanning op de arbeidsmarkt voor deze kwalificatie. 

Dit is gunstig voor nieuw gediplomeerden en baanwisselaars, maar voor werkgevers is dit juist ongunstig. Zij zullen moeite hebben om 

personeel te vinden. Ook op lange termijn kunnen verzorgenden een gunstige arbeidsmarktpositie verwachten. Mocht hun positie toch 

ongunstiger worden dan is doorstuderen naar niveau 4 een optie.  

Uit de nadere analyse van het aantal deelnemers blijkt dat het aantal instromers en deelnemers aan de BBL-opleiding verzorgende het 

afgelopen jaar is gestegen. Werkgevers zijn blijkbaar meer gaan investeren in werkleer-trajecten, dit is een gunstige ontwikkeling die in 

komende jaren door zou moeten zetten. Werkgevers dienen daarbij wel aandacht te besteden aan het verhogen van, of minimaal op peil 

houden van het aantal stageplekken voor de BOL-opleiding. Dit is al jaren fors dalende en ook in afgelopen jaar is de instroom in de BOL-

opleiding fors gedaald. De verhoging van BBL-leerwerkplaatsen gaat dus gepaard met een verlaging van het aantal BOL-stageplaatsen, waarbij 

een negatief nettoresultaat ontstaat. In totaal is de opleiding de afgelopen jaren op alle fronten gekrompen. Daarmee blijft de spanning op de 

arbeidsmarkt onveranderd en zal die zelfs nog toenemen. 

Op basis van de grote vraag naar verzorgenden (op zowel korte als langere termijn) en de op alle fronten dalende lijn in de opleiding 

beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Verpleegkundige (4) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+44,1% +18,5% +19,9% +10,9% +9% -5,6% 

 

Op zowel korte als langere termijn zijn de baankansen goed, er zijn veel vacatures en er worden zeer grote tekorten voorspeld tot 2022. Dit is 

gunstig voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden, maar voor werkgevers is dit juist ongunstig. Zij zullen moeite hebben om personeel te 

vinden. 



 

De forse stijging van het aantal instromers is dus een gunstige ontwikkeling. De daling van het aantal gediplomeerden is juist een ongunstige 

ontwikkeling, maar gezien de toenemende instroom en het daarmee structureel stijgende aantal deelnemers zal het aantal gediplomeerden (en 

daarmee de instroom op de arbeidsmarkt) de komende jaren ook stijgen. 

Voor verpleegkundigen ziet de toekomst er dus rooskleurig uit. Voor werkgevers kan dat nog niet gezegd worden. Gezien de voorspelde 

enorme tekorten verwachten we dat het aanbod vanuit onderwijs de komende jaren (ondanks de stijgende instroom- en deelnemersaantallen) 

nog onvoldoende zal blijven. 

Op basis van de grote vraag naar verpleegkundigen (op zowel korte als langere termijn) en (ondanks de groeiende instroom) onvoldoende 

uitstroom uit de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Doktersassistent (4) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-8,1% +4,1% -6,6% -5,9% -15.2% +2,5% 

 

De baankansen zijn goed. Tot 2022 worden tekorten voorspeld, terwijl het aantal deelnemers en gediplomeerden daalt. De instroom is 

afgelopen jaar licht gestegen, maar over een langere periode zien we een daling. Het aantal deelnemers en gediplomeerden (en daarmee de 

instroom op de arbeidsmarkt) zal dus de komende jaren niet hard stijgen. Voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden is dit een gunstige 

ontwikkeling, maar voor werkgevers juist ongunstig. Inmiddels worden er in onze provincie geen studenten via een BBL-opleiding tot 

doktersassistent opgeleid. Gezien de ontwikkelingen mag de vraag gesteld worden of dit een verstandige keuze is. 

Op basis van de aanhoudende vraag aan doktersassistenten en het dalende aantal deelnemers in de opleiding beoordelen we de aansluiting 

van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Maatschappelijke Zorg (3) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-36,5% +37,1% -45,8% +14,4% -60,4% -18,3% 

 

Prognoses zijn niet eenduidig; de modellen variëren van overschotten tot tekorten. Vanwege de toenemende vraag naar hoger opgeleid 

personeel zien we de toekomstige baankansen niet sterk stijgen. Vanuit die invalshoek lijkt het dalende aantal deelnemers en gediplomeerden 



 

een gunstige ontwikkeling. Maar in afgelopen jaar nam de instroom, na jaren van afname, weer sterk toe. Kortom: zowel de prognoses als de 

onderwijsontwikkelingen zijn lastig te interpreteren. 

Vanwege de inconsistentie in prognoses en de wisselende ontwikkelingen in de opleiding is het niet mogelijk een oordeel te geven over de 

mate van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Maatschappelijke Zorg (4) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-1,4% +7,3% -3,9% +3,9% -21,4% -9,8% 

 

Er is voldoende kans op werk en tot 2022 worden er tekorten voorspeld. Het aantal deelnemers en gediplomeerden (en daarmee de instroom 

op de arbeidsmarkt) daalt. Voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden is dit een gunstige ontwikkeling, voor werkgevers juist een 

ongunstige. In afgelopen jaar is het aantal instromers en deelnemers wel gestegen. Als dit doorzet is dit een gunstige ontwikkeling die de 

spanning op de arbeidsmarkt op langere termijn kan verlagen.  

Uit een nadere analyse blijkt dat de stijging van het aantal instromers en deelnemers wordt veroorzaakt door een groei van de BBL-opleiding. 

Werkgevers zijn blijkbaar meer gaan investering in werkleer-trajecten. Dit zou een gunstige ontwikkeling zijn die in komende jaren door zou 

moeten zetten. Werkgevers dienen daarbij wel aandacht te besteden aan (het verhogen van) het aantal stageplekken voor de BOL-opleiding. 

Dit is al jaren dalende en ook in afgelopen jaar nog gedaald. Als een stijging van het aantal BBL-leerwerkplaatsen gepaard gaat met daling van 

het aantal BOL-stageplaatsen levert het netto geen winst op en blijft de spanning op de arbeidsmarkt onveranderd. 

Op basis van de aanhoudende vraag naar personeel en het dalende aantal deelnemers en gediplomeerden beoordelen we de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagogisch Werk (3) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+16,6% +9,9% -18,1% -1,2% -63,4% -16,5% 

 

De kans op werk is matig, de prognoses wijzen op lichte overschotten in 2022. Het aantal deelnemers en gediplomeerden aan deze opleiding 

daalt al jaren. Het aantal instromers stijgt echter. Als dit doorzet zal het aantal deelnemers en gediplomeerden op termijn ook stijgen. Gezien de 

voorspelde overschotten zou dit een ongunstige ontwikkeling zijn. 

Gezien de stagnerende vraag naar werk en de stijgende instroom in de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt 

als slecht. 

 

Pedagogisch Werk (4) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+52,1% +26,1% +65,5% +26,1% -19,9% -1,5% 

 

Er is voldoende kans op werk en tot 2022 worden grote tekorten voorspeld. Voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden is dit een gunstige 

ontwikkeling, voor werkgevers juist een ongunstige. Het aantal instromers en deelnemers stijgt sinds 2016. Op basis daarvan mag je 

verwachten dat het aantal gediplomeerden in de komende jaren zal toenemen. De spanning op de arbeidsmarkt kan daardoor verzacht worden, 

maar gezien de voorspelde grote tekorten is de verwachting dat de vraag groter blijft dan het aanbod. 

Gezien de grote vraag naar personeel en (ondanks de groeiende instroom) onvoldoende uitstroom uit de opleiding beoordelen we de 

aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Sociaal Werk (4) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+87,6% +12,0% +46,0% +20,7% -18,9% -13,0% 

 

De baankansen zijn slecht en tot 2022 wijzen de prognoses op overschotten. Het aantal instromers en deelnemers aan de opleiding stijgt sinds 

2015. Dat zal betekenen dat het dalende aantal gediplomeerden in komende jaren omslaat in een stijging van het aantal gediplomeerden. De 



 

vooruitzichten zijn dus ongunstig voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden. Daarentegen zullen werkgevers weinig moeite hebben om 

aan personeel te komen. De vraag naar sociaal werkers is echter laag. Dit wordt onderschreven door het feit dat werkgevers nauwelijks BBL-

opleidingsplaatsen aanbieden. Goede informatie over de arbeidsmarktpositie van deze opleiding is noodzakelijk om te voorkomen dat veel 

mensen aan een opleiding beginnen met weinig perspectief. Gezien het kwalificatieniveau (4) van deze opleiding lijkt (noodzakelijke?) 

omscholing naar beroepen met meer kansen op de arbeidsmarkt wel haalbaar. 

Gezien de geringe vraag naar personeel en stijgende lijn in instromers en deelnemers aan de opleiding beoordelen we de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Verpleegkunde (bachelor) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+52,2% +38,7% +31,1% +10,1% +93,2% +7,3% 

 

De kans op werk is zeer goed en de prognoses wijzen op grote tekorten tot 2022. Voor nieuw gediplomeerden en werkzoekenden is dit een 

gunstige ontwikkeling, voor werkgevers juist een ongunstige. De stijging van zowel de instroom, deelnemers als gediplomeerden is een 

gunstige ontwikkeling, maar gezien de voorspelde grote tekorten zal de aanwas op de arbeidsmarkt niet groot genoeg zijn om de spanning op 

de arbeidsmarkt op te lossen. 

Uit een nadere analyse blijkt het aantal deelnemers aan de duale opleiding opvallend genoeg te zijn gedaald. Dit is een gevolg van het feit dat 

werkgevers in 2016 en 2017 minder hebben geïnvesteerd in hbo-leerwerktrajecten; het aantal instromers in de duale opleiding daalde in die 

jaren. Gezien de ontwikkelingen in afgelopen jaren is dit ongunstig, extra investering in hbo-leerwerktrajecten lijken gerechtvaardigd. Gelukkig is 

het aantal instromers in de duale opleiding afgelopen jaar alweer gestegen. Het is zaak die lijn vast te houden. 

Op basis van de zeer grote vraag naar hbo verpleegkundigen (op zowel korte als langere termijn) en (ondanks de groeiende instroom) 

onvoldoende uitstroom uit de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

 

 

 

 



 

Fysiotherapie (bachelor) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+67,3% +59,3% +13,1% +20.5% -25,7% -15,4% 

 

Op korte termijn zijn de baankansen goed en hoewel gevoelig voor markt- en politieke ontwikkelingen lijken demografische factoren ook op 

lange termijn voor een gunstig arbeidsmarktperspectief te zorgen. Dit is een gunstige ontwikkeling voor nieuw gediplomeerden en 

werkzoekenden, maar ongunstig voor werkgevers. Het UWV ziet fysiotherapeut als krapteberoep (voor werkgevers moeilijk om vacatures te 

vervullen). Deze situatie zal nog minimaal enkele jaren bestaan. Het aantal instromers is, na jaren van relatieve gelijkblijvende instroom, het 

afgelopen jaar fors gestegen. Het aantal gediplomeerden is echter over de jaren heen dalende. Als de verhoogde instroom van afgelopen jaren 

een trend vormt dan zal het aantal gediplomeerde uitstromers op termijn stijgen. Zekerheid daarover is er vooralsnog niet. 

Op basis van de aanhoudende vraag naar personeel en de sterke groei van het aantal instromers en deelnemers aan de opleiding beoordelen 

we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als goed. 

 

Advanced Nursing Practice (master) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

+51,7% 0 +39,4% +26,0% -36,4% +5% 

 

De arbeidsmarktprognoses zijn goed; er is een constante vraag naar deze professionals. Het aantal instromers en deelnemers is in afgelopen 

jaren gestegen. Verwacht kan worden dat het aantal gediplomeerden de komende jaren blijft stijgen. Het afgelopen jaar stokte het aantal 

instromers. Als dit een aankondiging van een dalende trend is, zal het aantal deelnemers en gediplomeerden (en daarmee de instroom op de 

arbeidsmarkt) dalen. Dat zou een ongunstige ontwikkeling zijn. 

Op basis van de aanhoudende vraag naar personeel en het groeiende aantal instromers zouden we de aansluiting als goed beoordelen. Maar 

omdat de instroom het afgelopen jaar stokte beoordelen we de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als redelijk. 

 

 

 

 



 

Pedagogiek (bachelor) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-11,1% +3,4% +0.5% -4,6% +62,3% +26,9% 

 

Hoewel de kans op een baan volgens de studiegids redelijk is, geeft het model zorggebruik overschotten aan tot 2022. De ontwikkelingen 

fluctueren; het aantal gediplomeerden is afgelopen jaren fors gestegen. Gezien de daling van het aantal deelnemers het afgelopen jaar vlakt de 

stijging misschien voor even af. Het aantal instromers is afgelopen jaar immers weer licht gestegen, wat op termijn het aantal gediplomeerden 

kan verhogen. Het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is niet heel groot, terwijl het aantal deelnemers wel relatief groot is. Voor nieuw 

gediplomeerden en werkzoekenden is dit een ongunstige ontwikkeling. Werkgevers zullen daarentegen kunnen kiezen uit een relatief groot 

aanbod aan personeel. 

Op basis van de stokkende vraag naar personeel en de sterk stijgende uitstroom uit de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs 

en arbeidsmarkt als slecht. 

 

Social Work (bachelor) 

 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-19,0% +6,3% -21,1% -5,0% +1,9% +7,2% 

 

Binnen de opleidingen Social Work zien we verschillen in arbeidsmarktperspectief binnen de verschillende afstudeerrichtingen. 

Voor de richting Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) worden overschotten voorspeld, voor Cultureel Maatschappelijke Vorming 

(CMV) kleine tekorten en voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) grote tekorten. We zien deze afstudeerrichtingen echter niet 

afzonderlijk terug in de cijfers. Dat maakt een koppeling tussen prognoses en onderwijsontwikkeling lastig. 

Op basis van de voorspelde tekorten binnen CMV en SPH en het dalend aantal instromers en deelnemers aan de opleiding beoordelen we de 

aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt als slecht. 

 

 

 



 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

14,3% 1,3% 9,2% 0,8% 2,5% 13,1% 

 

De baankansen zijn redelijk en de spanning op de arbeidsmarkt is gemiddeld. De opleiding groeit op alle vlakken. Dit is gunstig vanuit 

werkgeversperspectief, terwijl ook voor gediplomeerden en baanwisselaar de baankansen blijven. 

Op basis van de aanhoudende vraag naar personeel en de licht stijgende lijn binnen de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs 

en arbeidsmarkt als goed. 

 

Pedagogiek (master) 

Instr. 14-18 Instr. 17-18 Deeln.  14-18 Deeln.  17-18 Gedipl.14-18  Gedipl.17-18 

-51,9% 0% -35,5% -16,7% -42,4% -9,5% 

 
De baankansen zijn goed, terwijl de opleiding op alle vlakken krimpt. Dit is gunstig voor gediplomeerden en werkzoekenden, maar ongunstig 
voor werkgevers. Opgemerkt moet worden dat het aantal bronnen m.b.t. prognoses/baankansen klein is en dat de hoge percentages mede 
veroorzaakt worden door relatief kleine studentenaantallen. 
 
Op basis van de aanhoudende vraag naar personeel en de dalende lijn binnen de opleiding beoordelen we de aansluiting van onderwijs en 
arbeidsmarkt als slecht. 
 

 

 

 

 

 

  



 

4.2 Samenvattend schema 
Als we de informatie uit paragraaf 4.1 samenvatten komen we tot de volgende beoordelingen van de aansluiting van het beroepsonderwijs op 

de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Bij de meeste opleidingen zien we een slechte aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Zoals te lezen 

in kolom twee heeft dit diverse oorzaken. 

Opleiding Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt tot 2022  

- Fysiotherapie (bachelor) 
- Toegepaste Psychologie (bachelor) 

Tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. groeiend aanbod vanuit onderwijs,  
naar verwachting voldoende om de spanning op de arbeidsmarkt op te lossen 

- Helpende / Dienstverlening (2) 
- Advanced Nursing Practice (master) 

Tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. licht groeiend aanbod vanuit onderwijs,  
naar verwachting voldoende om de spanning op de arbeidsmarkt slechts te verlichten 

- Pedagogiek (master) Geen tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. dalend aanbod vanuit onderwijs 

- Verpleegkundige (4) 
- Pedagogisch Werk (4) 
- Verpleegkundige (bachelor) 

Grote tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. groeiend aanbod vanuit onderwijs, maar onvoldoende om spanning op 
arbeidsmarkt op te lossen. 

- Verzorgende (3) 
- Doktersassistent (4) 
- Maatschappelijke Zorg (4) 
- Social Work (bachelor) 

Tekorten op de arbeidsmarkt i.c.m. dalend aanbod vanuit onderwijs. 

- Sociaal Werk (4)  
- Pedagogisch Werk (3) 
- Pedagogiek (bachelor) 

Geen tekorten op de arbeidsmarkt i.c.m stijgend aanbod vanuit onderwijs. 

- Maatschappelijke Zorg (3) Zowel arbeidsmarktprognoses als onderwijsontwikkelingen zijn tegenstrijdig en lastig te interpreteren. 
Tabel 5: Samenvattend schema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. N.B. Opleiding Zorghulp / Assistent Dienstverlening en Zorg (1) geen oordeel vanwege onvoldoende informatie. 

 

  



 

5. Afsluitend 
Uit voorgaande blijkt dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lang niet altijd op elkaar aansluiten. 

We willen hierbij wel een aantal kanttekeningen maken. Want we zien dat zowel werkgevers als onderwijsinstellingen hard werken aan het 

goed afstemmen van hun beleid, het verhogen van de instroom en het stimuleren van het maken van goede studiekeuzes.  

We zien daarbij ook dat werkgevers en onderwijsinstellingen geconfronteerd worden met moeilijk beïnvloedbare ontwikkelingen. Denk daarbij 

aan de autonoom groeiende zorgvraag, het afnemend aanbod aan potentiële studenten, grote concurrentie van andere sectoren, enz. 

Bovendien hebben (extra) opleidingsinspanningen altijd een vertraagd effect op de arbeidsmarkt. Studenten betreden de arbeidsmarkt immers 

pas ná het behalen van een diploma, bij de meeste opleidingen binnen zorg en welzijn dus pas na minimaal 3 jaar.  

Uit de cijfers blijkt dat bij veel opleidingen de ontwikkeling wel de goede kant op gaat. Dankzij de extra inspanningen neemt de instroom in veel 

opleidingen toe. Wellicht niet voldoende om alle tekorten op te lossen, maar gezien de lastige omstandigheden is dit de best mogelijke 

ontwikkeling. 

Bij het lezen van de oordelen over de aansluiting is het ook belangrijk te blijven beseffen dat deze oordelen maar voor een deel gebaseerd zijn 

op ‘harde cijfers’. Grotendeels zijn ze gebaseerd op een blik in de toekomst (prognoses) die per definitie onzeker zijn en op inschattingen en 

interpretaties van ontwikkelingen. We presenteren de informatie in deze publicatie daarom met de nodige voorzichtigheid. 

Als u aan de slag gaat met het maken van (strategische) opleidings- en/of personeelsplannen is het van belang goed te kijken naar de 

ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie en de branche waarin u werkt. Beperk u niet tot de informatie in deze publicatie, maar neem ook 

notie van de exacte getalsmatige ontwikkelingen binnen het onderwijs voor zorg en welzijn, zoals beschreven in de themapublicatie 

‘Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo’. Bovendien is het goed om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook 

naar de kwalitatieve ontwikkelingen, zoals  andere manieren van opleiden of andere vormen van beleid. Deze ontwikkelingen kunnen zorgen 

voor het verhogen van onder meer de instroom. 

  

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/onderwijsontwikkelingen


 

Bijlage 1 
 

Selectie van opleidingen 
Ten behoeve van de publicatie is een selectie gemaakt van mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. Het belangrijkste 
selectiecriterium is dat de opleidingen opleiden voor een functie in het primair proces die relevant is voor werkgevers aangesloten bij 
Transvorm. In onderstaande tabel een overzicht van de geselecteerde opleidingen. Voor de indeling naar opleidingsniveau is gebruikgemaakt 
van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLFQ).  
 

mbo  

Indeling (niveau NLFQ) Kwalificatienaam 

Zorg  

Zorghulp/ Assistent Dienstverlening en Zorg 
(1) 

Zorghulp 
 

Helpende zorg en welzijn/Dienstverlening (2) Helpende zorg en welzijn  
Dienstverlening 

Verzorgende (3) Verzorgende IG 
Verzorgende 

Verpleegkundige (4) Mbo-verpleegkundige 
Verpleegkundige 

Doktersassistent (4) Doktersassistent 

  

Welzijn  

Maatschappelijke Zorg (3) Begeleider Gehandicaptenzorg 
Begeleider specifieke doelgroepen 
Maatschappelijke Zorg 
Maatschappelijke Zorg (Medewerker 
maatschappelijke zorg) 
 

Maatschappelijke Zorg (4) Agogisch medewerker GGZ 
Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg) 



 

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen) 
Maatschappelijke Zorg  
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 
Thuisbegeleider 

Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch medewerker kinderopvang 
Pedagogisch Werk (Pedagogisch 
medewerker 3 kinderopvang) 
Sociaal Dienstverlener (SD) 

Pedagogisch Werk (4) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 
kinderopvang 
Pedagogisch werk 
Pedagogisch Werk (Pedagogisch 
medewerker 4 jeugdzorg) 
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) 

Sociaal Werk (4) Sociaal werk  
Sociaal-cultureel werker 
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 

Tabel 5; Selectie van opleidingen mbo. 

 

hbo   

Indeling  
(niveau NLFQ) Kwalificatienaam 

Gezondheidszorg  

Verpleegkunde (bachelor, 6) Verpleegkunde 

Fysiotherapie (bachelor, 6) Fysiotherapie 

Advanced Nursing Practice (master, 7) Advanced Nursing Practice 

  

Sociale Studies  

Pedagogiek (bachelor, 6) Pedagogiek 

Social Work (bachelor, 6) Social Work  



 

Bij de landelijke cijfers bestaat Social Work uit: 
Social Work, Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, Culturele en 
Maatschappelijke Vorming en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening 

Toegepaste Psychologie (bachelor, 6) Toegepaste Psychologie 

Pedagogiek (master, 7) Pedagogiek 
Tabel 6; Selectie van opleidingen hbo. 

 

  



 

Bijlage 2 

 

Toelichting op de bronnen in tabellen 3 en 4 
 

Model Zorggebruik 

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Prismant een prognose- en scenariomodel ontwikkeld. Dit model brengt de toekomstige behoefte 

aan personeel in beeld voor de verschillende opleidingskwalificaties in zorg en welzijn, gebaseerd op de ontwikkelingen in de vraag en het 

gebruik van zorg. De cijfers in de tabel staan voor tekorten of overschotten aan aantallen werknemers per kwalificatie voor de provincie Noord-

Brabant t/m 2022. Het model kent verschillende scenario’s (hoog, midden, laag) die zijn gebaseerd op drie onderwerpen: 

- De toebedeling van extra medewerkers voor de verpleeghuiszorg over het functiegebouw. 

- Percentage van het aantal tekorten dat wordt meegenomen naar het opvolgende jaar. 

- De nieuwe norm voor de verhouding van personeel in de kinderopvang. 

De verschillen in de scenario’s worden o.a. bepaald door het percentage van de tekorten dat wordt meegenomen naar het volgende jaar (100% 

of 75%) en de verdeling van de extra medewerkers voor de verpleeghuiszorg (specifiek toebedeeld aan de VSV-kwalificaties5 of toebedeeld 

aan alle kwalificaties). 

ROA position paper arbeidsmarkt Z&W  

Position paper van Dr. Annemarie Künn-Nelen, ROA Universiteit Maastricht t.b.v. rondetafelgesprek arbeidsmarktbeleid in de zorg, Tweede 

Kamer, 28 januari 2019. Het paper geeft inzicht in knelpunten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in 2022. 

UWV Spanningsindicator 

Sinds 1 oktober 2012 publiceert UWV de resultaten van de Spanningsindicator Arbeidsmarkt. Deze indicator geeft inzicht in de spanning  

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De uitkomsten zijn beschikbaar naar beroep en regio (provincie en arbeidsmarktregio). Voor deze 

publicatie hanteren wij de meest actuele versie (3e kwartaal 2018) op het niveau van de provincie Noord-Brabant, voor de beschikbare 

beroepen binnen zorg en welzijn. 

UWV Moeilijk vervulbare vacatures 

UWV brengt in beeld bij welke concrete beroepen werkgevers te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat daarbij om de 

beroepen waarvoor de beschikbare inzichten wijzen op moeilijk vervulbare vacatures op landelijke schaal. Er zijn voor deze beroepen relatief 

weinig werkzoekenden per vacature. Voor deze publicatie hanteren wij de meest actuele versie (juni 2018). 

                                                           
5 Verpleegkundige, Sociaal-agogisch, Verzorgende 



 

UWV Kansberoepen 

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is 

naar dezelfde soort baan. Met het overzicht Kansberoepen brengt UWV in beeld welke beroepen een goede kans op werk bieden. Voor deze 

publicatie hanteren wij de meest actuele versie (najaar 2018). 

Keuzegids 

Keuzegids-reeks wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) een zelfstandig en onafhankelijk bureau in Leiden, 

met als missie om informatie te verzamelen die kritische (kwaliteits-)vergelijking van opleidingen mogelijk maakt. De keuzegids beoordeelt en 

vergelijkt de kwaliteit van alle opleidingen en geeft inzicht in de baankansen na diplomering. Voor deze publicatie hanteren wij de meest actuele 

gidsen (2019) voor de onderwijsniveaus: mbo, hbo, bachelors en masters.  

SBB Kans op werk 

Kans op werk geeft inzicht in de kans om direct na het halen van het diploma een baan te vinden, in het verlengde van en op het niveau van de 

gevolgde opleiding. Kans op werk wordt bepaald op het niveau van kwalificaties en wordt één keer per jaar, per kwalificatie, per 

arbeidsmarktregio bepaald. Voor deze publicatie hanteren wij de meest actuele versie (januari 2019) op het niveau van de provincie Noord-

Brabant. 

Studie & Werk 2018 

Studie & Werk geeft een beeld van de startpositie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden uit het hoger onderwijs. Sinds 1997 voert SEO 

Economisch Onderzoek het onderzoek jaarlijks uit, in opdracht van weekblad Elsevier. Voor deze publicatie hanteren wij de meest actuele 

versie (2018). 


