
 
 
 

Opleiden binnen Zorg & Welzijn 
Opleidingsinspanningen en Opleidingsquote Noord-Brabant 
 
Door de personele problemen in de zorgsector staat opleiden weer hoog op de agenda. Opleiden is 

bijvoorbeeld een belangrijke pijler van het regionale actieplan Zonder Zorg 2020 en het landelijke 

actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. In het hieraan gekoppelde SectorplanPlus komen middelen 

beschikbaar waarmee werkgevers extra leerwerkplekken kunnen creëren voor de instroom van 

zorgmedewerkers  en boventallige medewerkers kunnen omscholen.1Maar hoe groot zijn de huidige 

opleidingsinspanningen van organisaties in Noord-Brabant? 

 

Actielijn 1 van het actieplan Zonder Zorg 2020 richt zich op het verhogen van de instroom- en 

opleidingscapaciteit. De ambitie is dat een organisatie op elke 100 fte zorginhoudelijke medewerkers 

15 fte opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert, uitgedrukt in een opleidingsquote van 15%. 

Inspanningen onderwijsinstellingen 

Uiteraard is het daarbij relevant te weten hoe groot de opleidingsinspanningen in onze provincie nu 

al zijn. Een deel van de opleidingsinspanningen is inzichtelijk in onze jaarlijkse onderwijsrapportage 

Onderwijs in Kaart (de nieuwe editie verschijnt in het voorjaar) en ons online arbeidsmarktdashboard 

Arbeidsmarkt in Beeld. Met deze instrumenten hebben we zicht op het aantal deelnemers, 

instromers en gediplomeerden van relevante mbo- en hbo-opleidingen binnen Zorg en Welzijn. Maar 

dit betreft cijfers op het niveau van onderwijsinstellingen, deze zeggen dus niet direct iets over de 

opleidingsinspanningen of de opleidingsquote van zorg- en welzijnsorganisaties. 

Inspanningen organisaties 

Tijdens het opstellen van het actieplan Zonder Zorg 2020 hadden we beschikking over een beperkt 

aantal cijfers met betrekking tot de huidige opleidingsquote, voornamelijk afkomstig van een 

inventarisatie binnen VV&T-organisaties in de regio Eindhoven. Hieruit bleek een opleidingsquote 

van 15% haalbaar en wenselijk. Cijfers over andere branches en regio’s waren destijds niet 

voorhanden. 

Inmiddels beschikken we over cijfers van het Stagefonds 2016-2017. Deze cijfers laten zien hoeveel 

studenten stage hebben gelopen2 en maken het dus mogelijk de opleidingsinspanningen van zorg- en 

welzijnsorganisaties inzichtelijk te maken binnen de provincie Noord-Brabant. Dit geldt voor de 

opleidingen die vallen onder het Stagefonds. De belangrijkste opleidingen hiervan zijn de mbo- en 

hbo-opleidingen tot helpende, verzorgende, verpleegkundige, de maatschappelijke zorg-opleidingen, 

de sociaal-agogische opleidingen en de opleidingen tot doktersassistent, apothekersassistent of 

tandartsassistent. Een volledig overzicht vindt u in de Subsidieregeling Stageplaatsen 2016-2017.3 

Opleidingsinspanningen Noord-Brabant absoluut 

In het schooljaar 2016-2017 werden in heel Nederland ruim 49.100 fte studenten onder het 

                                                           
1 Hierover vindt u meer informatie op onze site Transvorm.org: 
https://transvorm.org/pakketten/basisaansluiting/regionaal-actieplan-aanpak-tekorten-raat 
2 In zowel BOL-, BBL-, Voltijd-, Duaal- en Deeltijdopleidingen 
3 https://www.dus-i.nl/subsidies/stagefonds-zorg/documenten/regelingen/2016/08/23/subsidieregeling 



 
 
 
Stagefonds opgeleid. Binnen de provincie Noord-Brabant werden ruim 7.100 fte studenten opgeleid. 

Daarmee neemt onze provincie een aandeel van 14,5 % van de totale landelijke 

opleidingsinspanningen voor haar rekening. Gekeken naar afzonderlijke opleidingen vallen een 

aantal zaken op. Zo worden er binnen de voltijd en deeltijd hbo-Verpleegkunde-opleidingen 1.109 fte 

studenten opgeleid, een aandeel van 21,6% binnen het totaal van Nederland. Ook bij de hbo-

opleiding Pedagogiek neemt Brabant, met 20,9%, een hoog aandeel voor haar rekening. Een laag 

aandeel treffen we bijvoorbeeld aan binnen de mbo-opleiding pedagogisch medewerker (7%) en de 

mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3 (8,4%). 

Opleidingsinspanningen Noord-Brabant relatief (opleidingsqoute) 

Door bepaalde kerncijfers uit onze deelnemersadministratie te koppelen aan de gegevens van het 

Stagefonds zijn we in staat relatieve cijfers met betrekking tot de opleidingsinspanningen te 

genereren: de opleidingsquote. Deze opleidingsquote laat het percentage zien van het totaal aantal 

studenten (onder het Stagefonds) in verhouding tot het aantal cliëntgebonden medewerkers. We 

geven inzicht in de cijfers op Brabantbreed niveau, per branche, per regio en naar omvang van 

organisaties. We beschikken ook over de cijfers per individuele organisatie. Indien u hierin 

geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de Strategisch Adviseur binnen uw regio.4 

Opmerkingen en kanttekeningen bij de cijfers 

Hieronder volgen cijfers over opleidingsinspanningen in de provincie Noord-Brabant op het niveau 

van branche en regio. Om verkeerde interpretatie van deze cijfers te voorkomen, moeten we enkele 

opmerkingen en kanttekeningen plaatsen. 

 Bij het berekenen van het aantal cliëntgebonden medewerkers namen we het totale aantal 

fte aan medewerkers van een organisatie als basis (zoals bekend in onze 

deelnemersadministratie). Vervolgens gebruikten we de percentages van ‘het aandeel 

cliëntgebonden functies binnen het totale personeelsbestand’, zoals bekend uit de 

Werkgevers-enquête 2017 van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en 

Welzijn (AZWInfo). 

 We berekenen de opleidingsquote op basis van de bij Transvorm aangesloten organisaties, 

exclusief de organisaties waarvan een substantieel deel van het personeel niet in Noord-

Brabant werkt en exclusief de organisaties waarvan de opgave bij het Stagefonds onder een 

andere regio valt. 

 De verschillen tussen branches zijn groot. Dat wil echter niet perse zeggen dat de ene 

branche meer opleidingsinspanningen levert dan de andere. Het betreft immers alléén de 

opleidingen die vallen onder het Stagefonds en deze zijn niet evenredig vertegenwoordigd 

binnen alle branches. Behalve de opleidingen die vallen onder het Stagefonds worden er nog 

tal van andere opleidingen verzorgd. Het is dus een feit dat álle branches meer opleiden dan 

de gegevens van het Stagefonds laten zien. Bovendien kunnen we, gezien het karakter van 

deze opleidingen, stellen dat het logisch is dat sommige branches (bijvoorbeeld VV&T) 

aanzienlijk meer opleiden onder het Stagefonds dan andere branches (bijvoorbeeld 

Eerstelijnszorg of Ziekenhuizen). Daarnaast lenen sommige branches zich beter voor opleiden 

                                                           
4 https://transvorm.org/over-transvorm/medewerkers 



 
 
 

dan andere, denk bijvoorbeeld aan de beperkte mogelijkheden tot begeleiding in eerstelijns- 

of extramurale zorg. 

 Bovenstaande heeft tot gevolg dat de waarde van de opleidingsquote zijn beperkingen kent. 

De Brabantbrede opleidingsquote is dan ook vooral een getal om een brede 

opleidingsambitie te formuleren. Het meest interessant is de opleidingsquote per branche, 

waarbij opgemerkt moet worden dat een benchmark alleen zin heeft bínnen organisaties in 

dezelfde branche en niet tússen de verschillende branches. 

 Op basis van deze cijfers is het onmogelijk een waardeoordeel te geven. De gegevens zeggen 

enkel iets over de kwantiteit van opleiden (aantallen fte studenten), niet over de kwaliteit 

van opleiden. De gegevens zeggen bijvoorbeeld niets over het rendement van opleiden of de 

tevredenheid van studenten. Véél opleiden staat niet perse gelijk aan goed opleiden. 

 

Opleidingsquote Brabant 

De gemiddelde opleidingsquote van de bij Transvorm aangesloten organisaties bedraagt 10,67%. 

Opleidingsquote per branche 

Branche Opleidingsquote % 

Eerstelijn 1,49 

ZH 6,08 

Jeugdzorg 7,82 

GGZ 8,74 

GHZ 10,75 

Welzijn 11,89 

VVT 13,07 

 

Opleidingsquote per regio 

 

 

Opleidingsquote per omvang organisatie 

Fte Opleidingsquote % 

0 tot 50 12,90% 

50 tot 250 11,14% 

250 tot 1000 10,85% 

1000+ 10,78% 
 

Regio Opleidingsquote % 

Zuidoost 9,13% 

Midden 9,55% 

West 11,96% 

Noordoost 12,43% 


