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Dit rapport geeft een beperkte selectie weer van de informatie over onderwijs  
die beschikbaar is op ons arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld 

De groei van de Brabantse  
hbo-opleidingen in zorg  
en welzijn zet door.  
Op mbo-niveau daalt de 
instroom bij verschillende 
opleidingen.

We zetten de belangrijkste conclusies rondom  

zorg- en welzijnsopleidingen op een rij: wat is 

de ontwikkeling van het aantal instromers en 

gediplomeerden in mbo en hbo? Sluit deze  

ontwikkeling aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt?

De cijfers in deze publicatie zijn afgerond op tientallen. 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/transvorm-dashboard?sectionId=344


Instroom mbo Gediplomeerden mbo
2016 2019 2020 2016-2020 2019-2020 2016 2018 2019 2016-2019 2018-2019

Zorg

Helpende (2) 1170 1430 1530  31%     7%   600 760 810  35%    7%  

Verzorgende (3) 1390 1320 1120  -19%    -15%   1020 860 760  -25%    -12%  

Verpleegkundige (4) 1100 1400 1320  20%    -6%   750 800 750  0%    -6%  

Doktersassistent (4) 210 200 230  10%    15%   150 160 140  -7%    -13%  

Totaal zorg 3.870 4.350 4.200 9%    -3%   2.520 2.580 2.460 -2%    -5%  

Welzijn

Maatschappelijke Zorg (3/4) 940 1.200 1.830 95%   53%  

Maatschappelijke Zorg (3) 210 120 50  -76%    -58%  

Maatschappelijke Zorg (4) 530 450 520  -2%    16%  

Pedagogisch Werk (3/4) 1.290 1.790 1.740  35%    -3%   930 1.050 1.060  14%    1%  

Sociaal Werk (4) 370 510 660  78%    29%   180 220 260  44%    18%  

Totaal welzijn 2.600 3.500 4.230  63%    21%   1.850 1.840 1.890  2%   3%  

Totaal 6.470 7.850 8.430 30,3%    7,4%   4.370 4.420 4.350 -0,5%    -1,6%  

Observaties mbo
•  Binnen de zorgopleidingen stijgt het totale gemiddelde aantal 

instromers over de afgelopen vier jaar nog wel, maar in het 

afgelopen jaar zien we juist een lichte daling. Deze daling wordt 

vooral veroorzaakt door de opleiding Verzorgende, waar de 

instroom al jarenlang daalt. 

•  Ook het aantal instromers in de opleiding Verpleegkunde daalt 

sinds 2 jaar. In 2019 met bijna 2%, nu met 6%. Het vierjarig 

gemiddelde is nog wel positief dankzij een sterke stijging van de 

instromers in 2017 en 2018.

•  Binnen de welzijnsopleidingen zien we juist forse stijgingen van 

het aantal instromers. Bij het vierjarig gemiddelde overal forse 

stijgingen. De opleidingen Pedagogisch medewerker niveau 3 en 

4 wijken daarbij af, daar daalt de instroom licht.

•  Opvallend is de enorme stijging, bijna een verdubbeling, van het 

aantal instromers binnen de opleiding Maatschappelijke zorg 

niveau 3 en 4.

•  Bij de zorgopleidingen stijgt het aantal gediplomeerden alleen 

bij de opleiding Helpende. Bij de andere zorgopleidingen daalt 

het aantal gediplomeerden.

•  De opleiding Verzorgende krimpt in totaal. Synchroon aan de 

dalende instroom bij de opleiding Verzorgende, daalt ook het 

aantal gediplomeerden. Vergeleken met 2016 is het aantal 

gediplomeerden met een kwart gedaald.

MBO

De instroom stijgt in Noord-
Brabant harder dan in de rest  
van Nederland.  
In Brabant is de stijging 29%, landelijk 

20%. Ook landelijk vlakt de groeiende 

instroom in de opleiding mbo Verpleeg-

kunde af. De dalende instroom in de 

opleiding tot verzorgende is ook een 

landelijke trend. 

Het aantal gediplomeerden stijgt 
in Noord-Brabant minder hard dan 
in Nederland in het algemeen.
In Brabant is de stijging 13%, landelijk 

16,6%. In tegenstelling tot in Brabant is 

er landelijk nog een stijging in het aantal 

gediplomeerde mbo-verpleegkundigen 

te zien. De daling in het aantal gediplo-

meerde verzorgenden is landelijk 

vergelijkbaar met die in Noord-Brabant. 
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Observaties hbo
•  De instroom in de bacheloropleiding Verpleegkunde stijgt sinds 

een paar jaar. In het meest recente schooljaar stijgt de instroom 

zelfs opvallend meer dan in de jaren daarvoor: in schooljaar 

2019/2020 bedroeg de instroom bijna 5%, in 2020/2021 zelfs 

18%. 

•  De hogere instroom in de bacheloropleiding Verpleegkunde 

kan een gevolg zijn van het loslaten van de numerus fixus een 

aantal jaar geleden. Het afgelopen jaar zorgde het uitbreken 

van de coronacrisis voor extra nadruk op het belang van 

hooggekwalificeerd en gespecialiseerd zorgpersoneel.  

De grote media-aandacht kan een rol hebben gespeeld  

bij de verhoogde instroom voor de hbo-opleidingen. 

•  De gediplomeerde uitstroom uit de opleiding tot Advanced 

Nursing Practice (master) stijgt fors. Een gunstige ontwikkeling, 

gezien de roep om wendbaar zorgpersoneel dat zowel  

generalistische kennis heeft (in de breedte van de zorg, met 

veel aandacht voor preventie en positieve gezondheid) als 

specialistische kennis (met de nadruk op behandeling van ziekte 

en spoedeisende behandeling). Tegelijkertijd is de instroom in 

het meest recente schooljaar gedaald. Als deze trend doorzet,  

zal de gediplomeerde uitstroom op termijn ook dalen.

De stijging in de instroom is  
in Noord-Brabant vergelijkbaar  
met de landelijke stijging.  
In Brabant is de stijging 33,8% en  

landelijk 36,5%. Landelijk steeg de 

instroom in de opleiding hbo Verpleeg- 

kunde met bijna 40% tussen 2016 en 

2020. In Brabant is dit met 28% een  

stuk lager. Het afgelopen jaar was  

de stijging in Noord-Brabant echter 

een stuk sterker: 18% tegenover 12% 

landelijk.
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Instroom hbo Gediplomeerden hbo
2016 2019 2020 2016-2020 2019-2020 2016 2018 2019 2016-2019 2018-2019

Gezondheidszorg

Verpleegkunde (bachelor) 1.050 1.140 1.340  28%    18%   610 720 720  18%    0%  

Fysiotherapie (bachelor) 330 510 570  73%    12%   230 170 190  -17%    12%  

Advanced Nursing Practice 
(master) 60 90 70  17%    -22%   30 60 90  200%    50%  

Totaal gezondheidszorg 1.440 1.740 1.980 38%    14%   870 950 1.000 15%    5%  

Sociale studies

Pedagogiek (bachelor) 410 430 480  17%   12%   260 290 250  -4%   -14%  

Social Work (bachelor) 1.000 1.010 1.070  7%    6%   680 650 620  -9%    -5%  

Toegepaste Psychologie 
(bachelor) 300 390 580  93%    49%   120 140 120  0%    -14%  

Totaal sociale studies 1.710 1.830 2.130  25%    16%   1.060 1.080 990 -7%   -8%  

Totaal 3.150 3.570 4.110 30,5%    15,1%   1.930 2.030 1.990 3,1%   -2,0%  

De ontwikkeling in het  
aantal hbo-gediplomeerden  
is zowel in Noord-Brabant als 
landelijk stabiel.
In Brabant is een kleine stijging van 

0,6%, landelijk een daling van 1,8%. 

Daar waar in Noord-Brabant het aantal 

gediplomeerde hbo-verpleegkundi-

gen het afgelopen jaar stabiliseerde, 

steeg het landelijk nog met 4%. In de 

periode 2016-2020 steeg het aantal 

gediplomeerde hbo-verpleegkundigen 

in Noord-Brabant wel iets harder dan  

in Nederland in het algemeen. Het lijkt 

er dus op dat de piek in instroom in 

Brabant wat eerder op gang kwam en 

ook wat eerder weer afvlakte.

HBO



Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 
Voor een evenwichtige arbeidsmarkt is het cruciaal dat het aanbod 

vanuit het onderwijs aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt. In de 

praktijk is deze aansluiting vaak niet in balans. 

Met de nodige voorzichtigheid formuleren wij per opleiding 

arbeidsmarktprognoses. We baseren deze op de ontwikkelingen 

in het onderwijs, arbeidsmarktprognoses (o.a. het Prognosemodel 

Zorg en Welzijn, UWV, ROA) en onze eigen kennis.

Onderwijs en arbeidsmarktprognoses
De ontwikkelingen in het aantal studenten en gediplo-
meerden zijn van invloed op het totale aanbod van zorg-  
en welzijnsmedewerkers. Deze ontwikkelingen worden  
ook meegenomen in het Prognosemodel Zorg en Welzijn. 
Volgens de prognoses is er in 2030 een tekort van bijna  
17.000 zorg-medewerkers in Noord-Brabant te verwachten. 
Ruim een derde hiervan is het verwachte tekort aan 
verzorgenden. Meer lezen over de arbeidsmarktprognoses 
voor Noord-Brabant? Klik dan hier.

Actieprogramma Behoud
Het Actieprogramma Behoud omvat activiteiten om 
gezamenlijk de uitstroom van zorgpersoneel terug te 
dringen. Naast de drie centrale thema’s onboarding, 
ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat is ook  
het onderwijs nauw betrokken bij het actieprogramma.  
Door meer aandacht te hebben voor skills buiten de 
beroepscontext  worden studenten beter voorbereid  
op de arbeidsmarkt .

Wat opvalt: 
•  De grootste knelpunten zitten bij de opleidingen tot verzorgende 

en mbo-verpleegkundige. Hier loopt de instroom vanuit het 

onderwijs terug, terwijl de tekorten juist sterk oplopen. 

•  Voor de opleiding tot helpende (2), doktersassistent (4), Maat-

schappelijke zorg (3 en 4), hbo-verpleegkundige en Advanced 

Nursing Practicioner (master) stijgt de instroom vanuit het 

onderwijs wel, maar niet hard genoeg om de tekorten in te lopen. 

•  Er zijn ook studies waarbij de instroom juist wel stijgt, maar de 

vraag op de arbeidsmarkt minder hard stijgt. Het gaat dan om 

studies tot pedogisch medewerker (3), Sociaal werk (4) en de 

hbo-opleidingen Toegepaste psychologie en Fysiotherapie.

Opleiding Mate van aansluiting

Pedagogisch werk (3)
Fysiotherapie (bachelor)
Toegepaste psychologie
Sociaal werk (4)

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

Pedagogiek (bachelor)
Pedagogisch werk (4)

Geen tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. dalend aanbod vanuit het onderwijs.

Social work (bachelor) Tekorten op arbeidsmarkt i.c.m. groeiend aanbod vanuit het onderwijs. Naar 
verwachting voldoende om de spanning op de arbeidsmarkt op te lossen.

Doktersassistent (4)
Helpende (2)
Maatschappelijke zorg (3)
Advanced Nursing Practice (master)
Maatschappelijke zorg (4)
Verpleegkundige (bachelor)

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

Verzorgende (3)
Verpleegkundige (4)

Grote tekorten op de arbeidsmarkt i.c.m. dalend aanbod vanuit het 
onderwijs.

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/prognoses-en-implicaties-voor-de-brabantse-arbeidsmarkt
https://transvorm.org/actieprogrammabehoud


Transvorm 
Postbus 4275 
5004 JG Tilburg
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Bron: Duo 2020 en Vereniging Hogescholen 2020, bewerkt door Transvorm

Conclusie
Krapte op de arbeidsmarkt en personele tekorten zijn al langer 

bestaande problemen binnen veel werkvelden en voor specifieke 

functies. Volgens de arbeidsmarktprognoses blijft deze krapte 

bestaan en wordt vooral de ouderenzorg  in de komende jaren 

geconfronteerd met een stijging van de tekorten. Met name de 

vraag naar verzorgenden en mbo-verpleegkundigen zal hier-

door hard stijgen. Helaas zijn dit juist de opleidingen waarbij de 

instroom terugloopt. Het is dus essentieel om zoveel mogelijk 

nieuwe instroom te blijven genereren voor deze opleidingen.

De positieve aandacht die de coronacrisis opleverde voor werken 

en leren in onze sector lijken we momenteel vooral terug te zien  

op het hbo. Daar steeg de instroom t.o.v. 2016 met maar liefst 34%.  

De eerder ingezette trend tot het verhogen van het opleidings- 

niveau wordt hiermee doorgezet. Mogelijk is deze trend versterkt 

door de coronacrisis. Deze zet het werk in zorg en welzijn in de 

schijnwerpers, met vooral veel aandacht voor het werk in de  

ziekenhuizen en op ic-afdelingen. Daarbij is er ook veel aandacht 

voor de vraag naar hoger opgeleid en specialistisch personeel.

Daarbij stijgt de instroom in de welzijnsopleidingen. Dat is  

positief, maar zorgt ervoor dat een vergroting van de kwalitatieve 

mismatch op de loer ligt. Gezien de vraag naar personeel is  

het voor werkgevers in bepaalde werkvelden zaak om hun  

personeelsvraag af te stemmen op het personeelsaanbod, in  

plaats van andersom. Dat kan door vooral te kijken naar wat  

(potentiële) medewerkers kunnen toevoegen aan de zorg- 

verlening en waar nodig, op maat, bij- en nascholing in te zetten.

Binnen werkvelden als Gehandicaptenzorg en Geestelijke  

gezondheidszorg klinkt de roep om breed opgeleid personeel 

met een diversiteit aan competenties. De toename van het aantal 

instromers in de maatschappelijke zorgopleidingen is voor die 

werkvelden dus positief.

De aanwas van zij-instromers groeide de afgelopen jaren. Ook hier 

kan de coronacrisis van invloed zijn, er is immers flink ingezet op 

het werven van extra personeel. Tegelijkertijd was de arbeidsmarkt 

binnen bepaalde sectoren volledig ingestort, de arbeidsmarkt  

van zorg en welzijn kan daarbij een aanzuigend effect hebben.  

De reguliere instroom in de mbo-opleidingen blijft helaas achter, 

een positief corona-effect is hier niet te zien.

In deze onderwijspublicatie hebben we vooral aandacht voor  

cijfermatige ontwikkelingen en trekken we conclusies op basis  

van die cijfers. Dat neemt niet weg dat het ook belangrijk is om  

oog te hebben voor andere aspecten. 

Bij hogere instroomcijfers stijgt het belang van aanbieden van  

voldoende, kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen. Goede  

begeleiding en onboarding op de werkvloer zijn essentieel om  

alle nieuwe instromers ook daadwerkelijk gediplomeerd en aan  

het werk te krijgen én te houden.

Daarbij is duidelijk dat alleen het verhogen van instroom in  

de opleidingen niet genoeg is. De uitdagingen op de arbeids-

markt van zorg en welzijn vragen om oplossingen uit meerdere 

richtingen. Zorg- en welzijnsorganisaties zijn hiermee gelukkig al 

actief aan de slag. Bijvoorbeeld met het aantrekken en opleiden 

van zij-instromers en zorgondersteunend personeel. Het behoud 

van personeel is in de afgelopen tijd een belangrijk speerpunt 

geworden en er is steeds meer aandacht voor innovatie; anders 

werken, anders organiseren en anders opleiden.

Tot slot
Met actuele arbeidsmarktinformatie wil Transvorm een  

bijdrage leveren aan een goed functionerende arbeidsmarkt 

in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Aanvullende 

informatie over de thema’s uit dit rapport vindt u op de website 

transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl. Daar staan ook de meest 

actuele cijfers over andere arbeidsmarkt-gerelateerde thema’s. 

Ook plaatsen we regelmatig thema-artikelen, waarin trends en 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in 

zorg en welzijn worden geïdentificeerd en geduid. 
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