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1. Inleiding 
 

Inhoud en doel thema-artikel 

In dit thema-artikel geven we een overzicht van cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant. We richten ons hierbij op een selectie 

van hbo-opleidingen binnen Zorg en Welzijn. We rapporteren de ontwikkeling van het aantal instromers, deelnemers en gediplomeerden van 

deze opleidingen en besteden aandacht aan de diverse leerwegen. Ook vergelijken we deze trends met landelijke ontwikkelingen.  

Doel van dit artikel is om werkgevers en andere stakeholders te informeren over de stand van zaken op onderwijsgebied. Zij kunnen hiermee 

aan de slag in regionale overlegtafels en projectgroepen. 

Dit thema-artikel richt zich primair op fact & figures: het is nadrukkelijk de bedoeling inzicht te geven in de feitelijke ontwikkelingen, zonder deze 

te duiden of hier conclusies aan te verbinden. Dit laatste gebeurt in de integrerende publicatie Onderwijs in Kaart 2018.  

Onderwijs in Kaart 2018 

Dit thema-artikel is onderdeel van de Onderwijs in Kaart 2018. Deze Onderwijs in Kaart bestaat uit diverse thema-artikelen en een integrerende 

publicatie.  

De thema-artikelen hebben betrekking op diverse onderwerpen gerelateerd aan onderwijs in Zorg en Welzijn. Zo komt onder meer 

studierendement en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan bod. Deze thema-artikelen worden gedurende het jaar gepubliceerd 

op het online arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld (transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl). Ook zijn op dit dashboard actuele, aanvullende 

onderwijscijfers te vinden.  

In het voorjaar van 2018 verschijnt de integrerende publicatie Onderwijs in Kaart, waarin bevindingen uit een selectie van deze thema-artikelen 

aan bod komt. In deze publicatie besteden we aandacht aan de interpretatie van deze bevindingen; we identificeren trends en trekken 

conclusies.  
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2. Hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies Noord-Brabant 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen in het hbo-onderwijs Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Per 
opleidingsdomein (hbo Gezondheidszorg, hbo Sociale Studies) presenteren we ontwikkelingen in het aantal nieuwe instromers, deelnemers en 
gediplomeerden. Voor elk domein is een selectie van een aantal opleidingen in Noord-Brabant meegenomen in de analyse1 . 

 
Onderstaande figuren geven de ontwikkelingen in de geselecteerde hbo-opleidingen Gezondheidszorg en Sociale Studies in Noord-Brabant 
weer.  
 

 
Figuur 13: Ontwikkeling instromers hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 

 
Figuur 14: Ontwikkeling deelnemers hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 

 
Figuur 15: Ontwikkeling gediplomeerden hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 
 
  

                                                           

1 Meer informatie over deze selectie van opleidingen is opgenomen in de onderzoeksverantwoording. 
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2.1 Instromers 
 

Algemeen 

 
Het aantal instromers in de geselecteerde hbo-opleidingen is de afgelopen jaren afgenomen. Met name in de bacheloropleiding Social Work is 
de afname in vergelijking met 2013 fors.  
Na een aantal jaar van groei is ook het aantal instromers in de bacheloropleiding Verpleegkunde het afgelopen jaar afgenomen. De groei in de 
masteropleiding Advanced Nursing Practice zet daarentegen wel door. Vergeleken met 2013 is enkel de instroom in de opleidingen Advanced 
Nursing Practice en Toegepaste Psychologie toegenomen. 
 
Opvallend is dat in alle geselecteerde bacheloropleidingen in het domein Sociale Studies de instroom in 2017 is toegenomen ten opzichte van 
2016. De instroom in de master Pedagogiek is daarentegen afgenomen.  
 

Instromers Gezondheidszorg 2013 2014 2015 2016 2017  2013-2017 % 2016-2017 % 

Verpleegkunde (bachelor) 1.073 813 994 1.075 892  -181 -16,9% -183 -17,0% 

Advanced Nursing Practice (master) 35 29 24 29 44  +9 25,7% +15 +51,7% 

Totaal Gezondheidszorg 1.108 842 1.018 1.104 936  -172 -15,5% -168 -15,2% 

           

Instromers Sociale Studies           

Pedagogiek (bachelor) 526 586 537 498 504  -22 -4,2% +6 +1,2% 

Social Work (bachelor) 1.485 1.348 1.065 994 1.027  -458 -30,8% +33 +3,3% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 379 342 298 352 386  +7 +1,8% +34 +9,7% 

Pedagogiek (master) 19 27 30 20 13  -6 -31,6% -7 -35,0% 

Totaal Sociale Studies 2.409 2.303 1.930 1.864 1.930  -479 -19,9% 66 +3,5% 

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 3.517 3.145 2.948 2.968 2.866  -651 -18,5% -102 -3,4% 

Tabel 11: Ontwikkeling aantal instromers hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies in Noord-Brabant. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Benchmark Nederland 

 
In de volgende figuur2 wordt de verandering in instroom in 2017 t.o.v. 2016 in Noord-Brabant afgezet tegen het landelijke beeld. Voor een 

aantal opleidingen wijkt het Brabantse beeld fors af van het landelijke beeld. Zo laat de bachelor Verpleegkunde in Noord-Brabant een krimp 
zien, terwijl deze opleiding in Nederland groeit. Voor de bachelor Toegepaste Psychologie is het beeld omgekeerd.  
 

 
Figuur 16: Percentuele verandering instroom per opleiding 2017 ten opzichte van 2016. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Instroom naar leerweg 

 
Onderstaand figuur toont de verdeling tussen instromers in de voltijd-, deeltijd- en duale variant van de opleiding in 2017. Voor de meeste 
opleidingen geldt dat het merendeel van de instromers een voltijdsopleiding volgt. Enkel voor de twee masteropleidingen is dat niet het geval.  
 

                                                           

2 In dit figuur wordt de ontwikkeling in percentages uitgedrukt. Een forse percentuele stijging of daling hoeft niet te betekenen dat de stijging of daling ook in absolute 
aantallen fors is.  
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Figuur 17: Percentuele verdeling instromers naar leerweg 2017. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

In onderstaand figuur is te zien dat het aantal instromers in de voltijdvariant van de geselecteerde opleidingen de afgelopen jaren is afgenomen, 
maar het aantal deeltijd- en duaalstudenten is toegenomen.  
 

 
Figuur 18: Ontwikkeling aantal instromers naar leerweg. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Hoewel het totaal aantal voltijdsinstromers de afgelopen jaren is afgenomen, is de bachelor Toegepaste Psychologie sinds 2014 gegroeid. 
Verpleegkunde laat vanaf 2014 groei zien wat aantal instromers betreft, maar het instroomaantal is ten opzichte van 2016 gekrompen.  
 

Instromers 
Gezondheidszorg 
voltijd 

2013 2014 2015 2016 2017  2013-
2017 

% 2016-
2017 

% 

Verpleegkunde 
(bachelor) 

888 620 687 728 588  -300 -
33,8% 

-140 -19,2% 

Advanced Nursing 
Practice (master) 

0 0 0 0 0      

           

Instromers 
Sociale Studies 
voltijd 

          

Pedagogiek 
(bachelor) 

495 567 515 473 457  -38 -7,7% -16 -3,4% 

Social Work 
(bachelor) 

1.317 1.239 977 892 889  -428 -
32,5% 

-3 -0,3% 

Toegepaste 
Psychologie 
(bachelor) 

347 299 255 317 361  +14 +4,0% +44 +13,9% 

Pedagogiek 
(master) 

0 0 0 0 0      

           

Totaal 
Gezondheidszorg 
en Sociale 
Studies 

3.047 2.725 2.434 2.410 2.295  -752 -
24,7% 

-115 -4,8% 

Tabel 12: Ontwikkeling aantal instromers voltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 
Voor de deeltijdopleidingen geldt eveneens dat de instroom van de opleiding Verpleegkunde de afgelopen jaren is gegroeid, maar in 2017 een 
krimp laat zien ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de bachelors Pedagogiek en Social Work in deze periode ook gegroeid.  
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Instromers Gezondheidszorg deeltijd 2013  2014 2015 2016 2017  2013-2017 % 2016-2017 % 

Verpleegkunde (bachelor) 134  132 212 257 226  +92 +68,7% -31 -12,1% 

Advanced Nursing Practice (master) 0  0 0 0 0      

            

Instromers Sociale Studies deeltijd            

Pedagogiek (bachelor) 31  19 22 25 47  +16 +51,6% +22 +88,0% 

Social Work (bachelor) 168  109 88 102 138  -30 -17,9% +36 +35,3% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 32  43 43 35 25  -7 -21,9% -10 -28,6% 

Pedagogiek (master) 19  27 30 20 13  -6 -31,6% -7 -35,0% 

            

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 384  330 395 439 449  +65 +16,9% +10 +2,3% 

Tabel 13: Ontwikkeling aantal instromers deeltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Enkel Verpleegkunde en Advanced Nursing Practice hebben instromers in de duale variant. Van beide opleidingen is de duale variant de 
afgelopen jaren gegroeid, al is in 2017 het aantal instromers Verpleegkunde afgenomen ten opzichte van 2016.  
 

Instromers Gezondheidszorg duaal 2013 2014 2015 2016 2017  2013-2017 % 2016-2017 % 

Verpleegkunde (bachelor) 51 61 95 90 78  +27 +52,9% -12 -13,3% 

Advanced Nursing Practice (master) 35 29 24 29 44  +9 +25,7% +15 +51,7% 

           

Instromers Sociale Studies duaal           

Pedagogiek (bachelor) 0 0 0 0 0      

Social Work (bachelor) 0 0 0 0 0      

Toegepaste Psychologie (bachelor) 0 0 0 0 0      

Pedagogiek (master) 0 0 0 0 0      

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 86 90 119 119 122  +36 +41,9% +3 +2,5% 

Tabel 14: Ontwikkeling aantal instromers duaal. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 
Een groei of krimp in de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde trend in een andere leerweg. Zo geldt voor de bacheloropleiding 
Toegepaste Psychologie dat de instroom in de voltijdsopleiding in de periode 2016-2017 is gegroeid, maar in de deeltijdopleiding is gekrompen. 
De bacheloropleiding Pedagogiek laat een omgekeerd beeld zien; hier groeide de instroom afgelopen jaar in de deeltijdopleiding, terwijl de 
voltijdsopleiding (iets) is gekrompen. Ook de bacheloropleiding Social Work laat een groei zien in de deeltijdopleiding, maar de instroom in de 
voltijdsopleiding is iets afgenomen. Voor de overige opleidingen zijn er geen verschillen in de richting van de trends tussen leerwegen.  
 
 

2.2. Deelnemers 
 

Algemeen 

 
Vergeleken met 2013 is het aantal deelnemers aan de geselecteerde opleidingen iets toegenomen, maar vergeleken met 2016 is er sprake van 
een krimp. 
Het aantal deelnemers aan de bacheloropleiding Verpleegkunde is na een aantal jaren groei het afgelopen jaar afgenomen. Dit is ook het geval 
bij de instromers in deze opleiding.  
Ook de bachelor Social Work en master Pedagogiek laten een krimp zien in het aantal deelnemers. 
Vergeleken met 2013 is het aantal deelnemers in de opleidingen Advanced Nursing Practice, Social Work en de master Pedagogiek 
afgenomen. 
 
 

Deelnemers Gezondheidszorg 2013 2014 2015 2016 2017  2013-2017 2016-2017 

Verpleegkunde (bachelor) 2.695 2.801 3.140 3.404 3.336  +641 +23,8% -68 -2,0% 

Advanced Nursing Practice (master) 76 66 53 51 73  -3 -3,9% +22 +43,1% 

Totaal Gezondheidszorg 2.771 2.867 3.193 3.455 3.409  +638 +23,0% -46 -1,7% 

           

Deelnemers Sociale Studies           

Pedagogiek (bachelor) 1.835 1.942 2.024 2.029 2.045  +210 +11,4% +16 +0,8% 

Social Work (bachelor) 4.766 4.707 4.405 4.135 3.959  -807 -16,9% -176 -4,3% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 1.224 1.202 1.158 1.259 1.304  +80 +6,5% +45 +3,6% 

Pedagogiek (master) 83 62 72 62 48  -35 -42,2% -14 -22,6% 

Totaal Sociale Studies 7.908 7.913 7.659 7.485 7.356  -552 -7,0% -129 -1,6% 

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale 
Studies 

10.679 10.780 10.852 10.940 10.765  +86 +0,8% -175 -1,6% 

Tabel 15: Ontwikkeling aantal deelnemers hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies in Noord-Brabant. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
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Benchmark Nederland 

 
In de volgende figuur3 wordt de verandering in aantal deelnemers in 2017 t.o.v. 2016 in Noord-Brabant afgezet tegen het landelijke beeld. Voor 

een aantal opleidingen wijkt het Brabantse beeld fors af van het landelijk beeld. Zo laat de bachelor Verpleegkunde in Noord-Brabant een krimp 
zien, terwijl deze opleiding in Nederland groeit. Dit is ook het geval bij het aantal deelnemers in deze opleiding.  
 

 
Figuur 19: Percentuele verandering deelnemers per opleiding 2017 ten opzichte van 2016. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 
 

Deelnemers naar leerweg 

 
De volgende figuur toont de verdeling tussen deelnemers in de voltijd, deeltijd en duale variant van de opleiding in 2017. Voor de meeste 
opleidingen geldt dat het merendeel van de deelnemers een voltijdsopleiding volgt. Enkel voor de twee masteropleidingen is dat niet het geval.  
 

 
Figuur 20: Percentuele verdeling deelnemers naar leerweg 2017. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 
In onderstaand figuur is te zien dat het aantal duale deelnemers de afgelopen jaren is gestegen. Percentueel gezien is deze stijging fors over 
de periode 2013-2017 (+84%). Het aantal voltijdsdeelnemers is sinds 2014 afgenomen. Het aantal deeltijd-deelnemers in 2017 blijft nog achter 
bij het niveau van 2013 en 2014, maar is de laatste jaren wel gegroeid.  
 

                                                           

3 In dit figuur wordt de ontwikkeling in percentages uitgedrukt. Een forse percentuele stijging of daling hoeft niet te betekenen dat de stijging of daling ook in absolute 
aantallen fors is. 
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Figuur 21: Ontwikkeling aantal deelnemers naar leerweg. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Hoewel het totaal aantal deelnemers in de voltijdsopleidingen is afgenomen, is het aantal deelnemers aan de voltijd bacheloropleidingen 
Verpleegkunde, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie in 2017 ten opzichte van 2013 gegroeid. De bachelor Social Work is sinds 2014 juist 
gekrompen.  
 

Deelnemers Gezondheidszorg voltijd 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 % 2016-2017  % 

Verpleegkunde (bachelor) 2.128 2.158 2.285 2.359 2.187 +59 +2,8% -172 -7,3% 

Advanced Nursing Practice (master) 0 0 0 0 0     

          

Deelnemers Sociale Studies voltijd          

Pedagogiek (bachelor) 1.676 1.814 1.904 1.917 1.905 +229 +13,7% -12 -0,6% 

Social Work (bachelor) 3.993 4.111 3.923 3.722 3.507 -486 -12,2% -215 -5,8% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 1.093 1.069 1.022 1.122 1.168 +75 +6,9% +46 +4,1% 

Pedagogiek (master) 0 0 0 0 0     

          

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 8.890 9.152 9.134 9.120 8.767 -123 -1,4% -353 -3,9% 

Tabel 16: Ontwikkeling aantal deelnemers voltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 
Vergeleken met 2013 is het aantal deelnemers aan de deeltijdopleidingen Verpleegkunde en Toegepaste Psychologie gegroeid. Het afgelopen 
jaar is de masteropleiding Pedagogiek het hardst gekrompen.  
 

Deelnemers Gezondheidszorg deeltijd 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 % 2016-2017 % 

Verpleegkunde (bachelor) 331 376 505 634 647 +316 +95,5% +13 +2,1% 

Advanced Nursing Practice (master) 0 0 0 0 0     

          

Deelnemers Sociale Studies deeltijd          

Pedagogiek (bachelor) 159 128 120 112 140 -19 -11,9% +28 +25,0% 

Social Work (bachelor) 773 596 482 413 452 -321 -41,5% +39 +9,4% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 131 133 136 137 136 5 3,8% -1 -0,7% 

Pedagogiek (master) 83 62 72 62 48 -35 -42,2% -14 -22,6% 

          

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 1.477 1.295 1.315 1.358 1.423 -54 -3,7% +65 +4,8% 

Tabel 17: Ontwikkeling aantal deelnemers deeltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 
Enkel het aantal deelnemers aan de duale variant van Advanced Nursing Practice is de afgelopen jaren gekrompen. Ten opzichte van 2016 is 
het aantal deelnemers aan deze opleiding wel gegroeid.  
 

Deelnemers Gezondheidszorg duaal 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 % 2016-2017 %  

Verpleegkunde (bachelor) 236 267 350 411 502 +266 +112,7% +91 +22,1% 

Advanced Nursing Practice (master) 76 66 53 51 73 -3 -3,9% +22 +43,1% 

          

Deelnemers Sociale Studies duaal          

Pedagogiek (bachelor) 0 0 0 0 0     

Social Work (bachelor) 0 0 0 0 0     

Toegepaste Psychologie (bachelor) 0 0 0 0 0     

Pedagogiek (master) 0 0 0 0 0     

          

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 312 333 403 462 575 +263 +84,3% +113 +24,5% 

Tabel 18: Ontwikkeling aantal deelnemers duaal. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
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Een groei of krimp in de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde trend in een andere leerweg. Wat betreft instroom in 2017 ten 
opzichte van 2016 laten de bacheloropleidingen Verpleegkunde, Social Work en Pedagogiek een afname van het deelnemersaantal zien in de 
voltijdsvariant, terwijl de deeltijd- en/of duale variant groeit. Bij Toegepaste Psychologie is het omgekeerde het geval.  
 

2.3 Gediplomeerden 
De meest recente beschikbare cijfers zijn gehanteerd. De diploma’s worden niet geteld op een peildatum (zoals deelnemers en instromers) 

maar over een peilperiode, namelijk een volledig studiejaar. Doordat de gehele periode afgerond moet zijn voordat de telling kan plaatsvinden, 

zijn de tellingen van diploma’s in een bepaald studiejaar pas een jaar later beschikbaar dan de inschrijvingen en instroom. (Bron: Vereniging 

Hogescholen) 

Algemeen 

Zowel vergeleken met 2012 als met 2016 laat het totaal aantal gediplomeerden aan de geselecteerde opleidingen een groei zien, al is deze 
groei in de periode 2015-2016 minimaal. Met name het aantal gediplomeerden van de opleiding Verpleegkunde is de afgelopen jaren fors 
toegenomen. Dit in tegenstelling tot het aantal instromers en deelnemers aan deze opleiding. 
Ook de master Pedagogiek laat groei zien in het aantal gediplomeerden vergeleken met 2015. Vergeleken met 2012 is het aantal 
gediplomeerden bij de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Pedagogiek toegenomen.  
  

Gediplomeerden Gezondheidszorg 2012 2013 2014 2015 2016  2012-2016 2015-2016 

Verpleegkunde (bachelor) 340 396 455 585 713  +373 +109,7% +128 +21,9% 

Advanced Nursing Practice (master) 20 33 26 25 20  0 0,0% -5 -20,0% 

Totaal Gezondheidszorg 360 429 481 610 733  +373 +103,6% +123 +20,2% 

           

Gediplomeerden Sociale Studies           

Pedagogiek (bachelor) 267 247 283 329 316  +49 +18,4% -13 -4,0% 

Social Work (bachelor) 814 801 828 858 761  -53 -6,5% -97 -11,3% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 158 160 177 163 145  -13 -8,2% -18 -11,0% 

Pedagogiek (master) 48 33 17 14 21  -27 -56,3% +7 +50,0% 

Totaal Sociale Studies 1.287 1.241 1.305 1.364 1.243  -44 -3,4% -121 -8,9% 

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 1.647 1.670 1.786 1.974 1.976  +329 +20,0% +2 +0,1% 

Tabel 19: Ontwikkeling aantal gediplomeerden hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies in Noord-Brabant. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 

Benchmark Nederland 

 
In de volgende figuur4 wordt de verandering in aantal gediplomeerden in 2016 t.o.v. 2015 in Noord-Brabant afgezet tegen het landelijke beeld. 

Voor een aantal opleidingen wijkt het Brabantse beeld fors af van het landelijke beeld. Zo laten de master Advanced Nursing Practice en de 
bacheloropleidingen Pedagogiek en Social Work in Noord-Brabant een krimp zien van het aantal gediplomeerden, terwijl het aantal 
gediplomeerden van deze opleidingen in Nederland is gegroeid. Bij de masteropleiding Pedagogiek is het omgekeerde het geval.  

 
Figuur 22: Percentuele verandering gediplomeerden per opleiding 2016 ten opzichte van 2015. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Gediplomeerden naar leerweg 

 
De volgende figuur toont de verdeling tussen gediplomeerden in de voltijd, deeltijd en duale variant van de opleiding in 2016. Voor de meeste 
opleidingen geldt dat het merendeel van de gediplomeerden een voltijdsopleiding heeft gevolgd. Enkel voor de twee masteropleidingen is dat 
niet het geval.  
 

                                                           

4 In dit figuur wordt de ontwikkeling in percentages uitgedrukt. Een forse percentuele stijging of daling hoeft niet te betekenen dat de stijging of daling ook in absolute 
aantallen fors is. 
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Figuur 23: Percentuele verdeling gediplomeerden naar leerweg 2016. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

In de volgende figuur is te zien dat het aantal gediplomeerden aan de voltijdsopleidingen voornamelijk is gestegen, terwijl het aantal 
deeltijdgediplomeerden voornamelijk is afgenomen. Het aantal gediplomeerden aan duale opleidingen laat een wisselender beeld zien.  
 

 
Figuur 24: Ontwikkeling aantal gediplomeerden naar leerweg. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 
 

Hoewel het totaal aantal voltijdsgediplomeerden de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de aantallen gediplomeerden bij de 
bacheloropleidingen Pedagogiek en Social Work het afgelopen jaar afgenomen. De bachelor Verpleegkunde is de laatste jaren juist fors 
gegroeid.  
 

Gediplomeerden Gezondheidszorg voltijd 2012 2013 2014 2015 2016  2012-2016 % 2015-2016 %  

Verpleegkunde (bachelor) 236 236 280 350 439  +203 +86,0
% 

+89 +25,4
% 

Advanced Nursing Practice (master) 0 0 0 0 0      

           

Gediplomeerden Sociale Studies voltijd           

Pedagogiek (bachelor) 241 218 262 306 292  +51 +21,2
% 

-14 -4,6% 

Social Work (bachelor) 618 623 667 719 692  +74 +12,0
% 

-27 -3,8% 

Toegepaste Psychologie (bachelor) 139 135 153 138 138  -1 -0,7% 0 0,0% 

Pedagogiek (master) 0 0 0 0 0      

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 1.23
4 

1.21
2 

1.36
2 

1.51
3 

1.56
1 

 +327 +26,5
% 

+48 +3,2% 

Tabel 20: Ontwikkeling aantal gediplomeerden voltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 
Ook voor de deeltijdvariant van de opleiding geldt dat Verpleegkunde een forse groei laat zien in het aantal gediplomeerden, met name de 
laatste 2 jaar. Het aantal gediplomeerden van de deeltijdbachelors Social Work en Toegepaste Psychologie is juist fors gedaald.  
 

Gediplomeerden Gezondheidszorg deeltijd 2012 2013 2014 2015 2016  2012-2016 % 2015-2016 % 

Verpleegkunde (bachelor) 43 54 65 104 145  +102 +237,2% +41 +39,4% 

Advanced Nursing Practice (master) 0 0 0 0 0      

           

Gediplomeerden Sociale Studies deeltijd           

Pedagogiek (bachelor) 26 29 21 23 24  -2 -7,7% +1 +4,3% 

Social Work (bachelor) 196 178 161 139 69  -127 -64,8% -70 -50,4% 
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Toegepaste Psychologie (bachelor) 19 25 24 25 7  -12 -63,2% -18 -72,0% 

Pedagogiek (master) 48 33 17 14 21  -27 -56,3% +7 +50,0% 

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 332 319 288 305 266  -66 -19,9% -39 -12,8% 

Tabel 21: Ontwikkeling aantal gediplomeerden deeltijd. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 
Ook in de duale variant is het aantal gediplomeerden aan de opleiding Verpleegkunde sinds 2012 fors gegroeid.  
 

Gediplomeerden Gezondheidszorg duaal 2012 2013 2014 2015 2016  2012-2016 % 2015-2016 % 

Verpleegkunde (bachelor) 61 106 110 131 129  +68 +111,5% -2 -1,5% 

Advanced Nursing Practice (master) 20 33 26 25 20  0 0,0% -5 -20,0% 

           

Gediplomeerden Sociale Studies duaal           

Pedagogiek (bachelor) 0 0 0 0 0      

Social Work (bachelor) 0 0 0 0 0      

Toegepaste Psychologie (bachelor) 0 0 0 0 0      

Pedagogiek (master) 0 0 0 0 0      

           

Totaal Gezondheidszorg en Sociale Studies 81 139 136 156 149  +68 +84,0% -7 -4,5% 

Tabel 22: Ontwikkeling aantal gediplomeerden duaal. Bron: DUO, 2018, bewerkt door Transvorm. 

 
Een groei of krimp in de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde trend in een andere leerweg. Zo geldt voor de bacheloropleiding 
Verpleegkunde dat het aantal gediplomeerden in de duale variant in 2016 ten opzichte van 2015 (iets) is gekrompen, maar bij de voltijd- en 
deeltijdvariant zijn de aantallen toegenomen. Het aantal gediplomeerden bij de bachelor Pedagogiek is gekrompen in de voltijdsvariant, maar 
gegroeid in deeltijd. Voor Toegepaste Psychologie geldt dat het aantal deeltijd-gediplomeerden is afgenomen, en het aantal voltijd-
gediplomeerden stabiel is gebleven.  
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Onderzoeksverantwoording 
 
Voor deze Onderwijs in Kaart (OiK) 2018 is een selectie gemaakt van beschikbare data op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte bronnen, gemaakte selecties en relevante definities.  
 
Voor meer informatie over cijfermatige ontwikkelingen in het onderwijsveld verwijzen we u graag naar het online arbeidsmarktdashboard 
Arbeidsmarkt in Beeld (transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl). Hier vindt u aanvullende cijfers en uitgebreidere analyses. 
 

Bronnen en definities 

 

 Deelnemers, nieuwe instromers en gediplomeerden hbo  
De gegevens zijn afkomstig van de Vereniging Hogescholen. Dit zijn cijfers over het bekostigd onderwijs. De peildatum voor de cijfers is 1 
oktober van het betreffende jaar. De cijfers van 2017 zijn voorlopig.  
 
Deelnemers: elke inschrijving waarbij de student actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar wordt meegeteld, ongeacht de 
bekostigingsstatus. Zowel hoofd- als neveninschrijvingen worden meegeteld.  
Instromers: inschrijvingen van elke student die actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar en sinds 1986 nog niet eerder op die 
peildatum – ongeacht de bekostigingsstatus – stond ingeschreven (bij die hogeschool) in datzelfde type hoger onderwijs. Zowel hoofd- als 
neveninschrijvingen worden meegeteld en zowel eerste instromers (studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde type hoger 
onderwijs) als studenten die van studie en/of hogeschool wisselen (studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden 
ingeschreven in hetzelfde type hoger onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool).  
Gediplomeerden: In de overzichten met het aantal diploma’s worden alle diploma’s geteld die in het betreffende studiejaar zijn afgegeven. 
Propedeusediploma’s worden hierbij buiten beschouwing gelaten en elk ander diploma wordt geteld, ongeacht de bekostigingsstatus van de 
bijbehorende inschrijving. De diploma’s worden niet geteld op een peildatum (zoals inschrijvingen en instroom) maar over een peilperiode, 
namelijk een volledig studiejaar. Doordat de gehele periode afgerond moet zijn voordat de telling kan plaatsvinden, zijn de tellingen van 
diploma’s in een bepaald studiejaar pas een jaar later beschikbaar dan de inschrijvingen en instroom. 
 
Bron: Vereniging Hogescholen 
 
De instroom-, deelnemers- en gediplomeerdencijfers laten soms tegengestelde trends zien. Er zijn verschillende verklaringen voor deze trends. 
De uitval van studenten, snelheid van studeren (studievertraging of versnelling door verkorte trajecten) en instroom in jaren voor 2013 kunnen 
bijvoorbeeld een rol spelen.   
 

Selectie van opleidingen 

 
Ten behoeve van de rapportage Onderwijs in Kaart 2018 is een selectie gemaakt van hbo-opleidingen op het gebied van Zorg en Welzijn. De 
belangrijkste selectiecriteria zijn 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).  
 
 

hbo   

Indeling Onderwijs in Kaart  

(niveau NLFQ) Kwalificatienaam 

Gezondheidszorg  

Verpleegkunde (bachelor, 6) Verpleegkunde 

Advanced Nursing Practice (master, 7) Advanced Nursing Practice 

  

  

Sociale Studies  

Pedagogiek (bachelor, 6) Pedagogiek 

Social Work (bachelor, 6) Social Work 

Toegepaste Psychologie (bachelor, 6) Toegepaste Psychologie 

Pedagogiek (master, 7) Pedagogiek 

Tabel 24: Selectie van opleidingen hbo 


