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In deze publicatie zetten we kort een 
aantal feiten rondom zorg- en welzijns- 
opleidingen op een rij: hoe ontwikkelt 
het aantal instromers, studenten en 
gediplomeerden in het Brabantse zorg- 
en welzijnsonderwijs op mbo- en hbo-
niveau? En sluit deze ontwikkeling aan 
op de arbeidsmarktvraag?
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1,5% 
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20,7% 
Meer weten? Lees het thema-artikel ‘Arbeidsmarkt in 

Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo’  

op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/onderwijsontwikkelingen

Het aantal instromers aan de hbo-opleidingen 
in de gezondheidszorg groeit.  
De inspanningen van Brabantse werkgevers en 
onderwijsinstellingen lonen. 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/onderwijsontwikkelingen
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Bron: DUO 2019 en Vereniging Hogescholen 2019, bewerkt door Transvorm.

Aantal deelnemers Noord-Brabant zorg en welzijn
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* Het aantal hbo-gediplomeerden in 2018 is nog niet bekend.

Aantal gediplomeerden Noord-Brabant zorg en welzijn

Arbeidsmarktprognoses en aansluiting onderwijs  
op arbeidsmarkt

Opvallende ontwikkelingen 
Op basis van de informatie hiernaast én analyses in het thema- 

artikel ‘Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in  

mbo en hbo’ benoemen we een aantal opvallende ontwikkelingen:

•  Het aantal gediplomeerden aan de mbo-opleidingen Verzorgende 

en Verpleegkunde daalde het afgelopen jaar in Noord-Brabant 

met respectievelijk 32% en 6%. Opvallend is dat het aantal 

gediplomeerden aan de mbo-opleiding Verpleegkunde landelijk 

met 8% steeg.

•  Het aantal gediplomeerden aan de opleidingen Verpleegkunde 

(bachelor), Advanced Nursing Practice (master) en Toegepaste 

Psychologie (bachelor) nam in Noord-Brabant in 2017 toe ten op-

zichte van 2016. Dat geldt ook voor de opleidingen Pedagogiek 

(bachelor) en Social Work (bachelor) en hier was de procentuele 

toename groter dan de landelijke toename.

•  De procentuele toename van de hbo-opleiding Verpleegkunde 

in 2017 ten opzichte van 2013 is in Noord-Brabant groter (93%) 

dan landelijk (71%). 

De vraag ‘In welke richting en op welk niveau en welke aantallen 

moet je opleiden om aan de toekomstige vraag naar personeel 

te voldoen?’ is niet makkelijk te beantwoorden. Tegelijkertijd  

is het wel een belangrijke en veelgestelde vraag die niet on-

beantwoord kan blijven. Met de nodige voorzichtigheid hebben 

wij per opleiding arbeidsmarktprognoses geformuleerd. We 

baseren deze op de meest gehanteerde prognoses (o.a. ROA, 

model zorggebruik, UWV, Studiegids) en op onze eigen kennis 

van de regionale arbeidsmarkt. 

Opleiding Mate van aansluiting

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

- 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 iets te verlichten.

- 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.

N.B. Opleiding Zorghulp / Assistent Dienstverlening en Zorg (1) geen oordeel 

vanwege onvoldoende informatie.

Opvallende ontwikkelingen 
Op basis van de informatie hiernaast én analyses in het thema- 

artikel ‘Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in  

mbo en hbo’ benoemen we een aantal opvallende ontwikkelingen:

•  Het aantal instromers in de mbo-opleidingen Verzorgende, Dokters- 

assistent en Maatschappelijke Zorg (3 en 4) in 2018 blijft in Noord- 

Brabant achter bij het aantal instromers in 2014. 

•  Het afgelopen jaar is in Noord-Brabant het aantal instromers in  

alle geselecteerde mbo-opleidingen gegroeid, behalve bij de 

opleiding Verzorgende. 

•  Bij de opleiding Verzorgende in Noord-Brabant daalt het aantal instro- 

mers in de BOL-variant sinds 2014. De BBL-variant laat juist groei zien.

•  De groeiende instroom in de hbo-opleiding Verpleegkunde is in 

Noord-Brabant zichtbaar in zowel de voltijd-, deeltijd- als duale 

variant. 

•  Landelijk is de instroom in hbo-opleidingen zorg en welzijn  

afgenomen ten opzichte van 2014, terwijl Noord-Brabant een  

groei laat zien. 

Instroom mbo 2014 2015 2016 2017 2018 2014-
2018

2017-
2018

Zorg

Helpende (2) 923 731 1.070 1.200 1.214  31,5%    1,2%  

Verzorgende (3) 1.565 1.507 1.432 1.508 1.451  -7,3%   -3,8% 

Verpleegkundige (4) 1.048 1.051 1.185 1.274 1.510  44,1%    18,5%  

Doktersassistent (4) 222 213 212 196 204  -8,1%    4,1%  

Totaal zorg 3.758 3.502 3.899 4.178 4.379 16,5%    4,8%  

Welzijn

Maatschappelijke Zorg (3) 425 356 246 197 270  -36,5%   37,1% 

Maatschappelijke Zorg (4) 833 728 850 765 821  -1,4%   7,3% 

Pedagogisch Werk (3) 427 412 399 453 498  16,6%   9,9% 

Pedagogisch Werk (4) 907 887 1.055 1.094 1.380  52,1%    26,1% 

Sociaal Werk (4) 259 292 394 434 486  87,6%    12,0% 

Totaal welzijn 2.851 2.675 2.944 2.943 3.455  21,2%   17,4% 

Totaal 6.609 6.177 6.843 7.121 7.834 18,5%    10,0% 

Bron: DUO 2019, bewerkt door Transvorm.

Instroom hbo 2014 2015 2016 2017 2018 2014-
2018

2017-
2018

Gezondheidszorg

Verpleegkunde (bachelor) 813 994 1.075 892 1.237  52,2%    38,7%  

Fysiotherapie (bachelor) 400 405 468 420 669  67,3%   59,3% 

Advanced Nursing Practice 
(master)

29 24 29 44 44  51,7%    0,0%  

Totaal gezondheidszorg 1.242 1.423 1.572 1.356 1.950 57,0%    43,8%  

Sociale studies

Pedagogiek (bachelor) 586 537 498 504 521  -11,1%   3,4% 

Social Work (bachelor) 1.348 1.065 994 1.027 1.092  -19,0%   6,3% 

Toegepaste Psychologie 
(bachelor)

342 298 352 386 391  14,3%   1,3% 

Pedagogiek (master) 27 30 20 13 13 - 51,9%    0,0%  

Totaal sociale studies 2.303 1.930 1.864 1.930 2.017  -12,4%   4,5% 

Totaal 3.545 3.353 3.436 3.286 3.967  11,9%    20,7% 

Bron: Vereniging Hogescholen 2019, bewerkt door Transvorm.

Meer weten? In de themapublicatie ‘Arbeidsmarkt in 
Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ 
vindt u uitgebreide informatie over de manier waarop 
de prognoses tot stand zijn gekomen. Lees het artikel 
via transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/aansluiting 

Gediplomeerden zorg en welzijn
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Opvallende ontwikkelingen 
Op basis van de informatie hiernaast én analyses in het thema- 

artikel ‘Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in  

mbo en hbo’ benoemen we een aantal opvallende ontwikkelingen:

•  Het totaal aantal deelnemers aan de opleiding Verzorgende 

nam in Noord-Brabant het afgelopen jaar af met 1,4%, terwijl dit 

aantal landelijk toenam met 3,6%. 

•  Het aantal deelnemers aan de BBL-opleiding Verzorgende steeg 

in Noord-Brabant afgelopen twee jaar met bijna 13%. 

•  Het aantal deelnemers aan de mbo-opleiding Verpleegkunde 

steeg in Noord-Brabant voor zowel de BBL- als de BOL- opleiding-

en ten opzichte van 2014 én 2017.

•  De procentuele toename van de opleidingen Verpleegkunde 

(bachelor), Fysiotherapie (bachelor) en Advanced Nursing  

Practice (master) was in Noord-Brabant het afgelopen jaar groter 

dan de landelijke toename.

Deelnemers zorg en welzijn
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Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt tot 2022

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/aansluiting


Hbo
Het aantal instromers in de zorg- en welzijnsgerelateerde hbo-opleidingen 

nam in 2018 toe ten opzichte van zowel 2014 als 2017. Ook de aantallen 

deelnemers en gediplomeerden van de hbo-opleidingen kenden het laatste 

jaar en ten opzichte van vijf jaar eerder een toename. De groei in aantal 

instromers in 2018 ten opzichte van 2017 was fors; bijna 21 procent. Dit is 

vooral te danken aan de opleidingen binnen het domein Gezondheidszorg en 

hangt samen met de afschaffing van de numerus fixus bij hbo-verpleegkunde 

en de groeiende vraag naar hoger opgeleid personeel.

Wanneer de groei van afgelopen jaar voortzet kan de spanning op de 

arbeidsmarkt op middellange termijn verminderd worden. Gezien de 

prognoses en voorspelde grote tekorten op hbo-niveau in het domein 

Gezondheidszorg, kan niet verwacht worden dat deze spanning op korte 

termijn volledig opgelost wordt; de toename van het aantal deelnemers lijkt 

daarvoor niet groot genoeg.

Conclusie

Transvorm 
Postbus 4275 
5004 JG Tilburg
 
T 088 144 40 00
E info@transvorm.org
I www.transvorm.org
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Tot slot
Met actuele arbeidsmarktinformatie wil Transvorm een bijdrage leveren aan 

een goed functionerende arbeidsmarkt binnen 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 vindt u ook de meest actuele 

cijfers over andere arbeidsmarktgerelateerde thema’s en kunt u onder meer 

vergelijkingen maken tussen de verschillende Brabantse regio’s. Daarnaast 

plaatsen we op deze website regelmatig thema-artikelen, waarin trends en 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en 

welzijn worden geïdentificeerd en geduid.

Personele knelpunten 

kunnen slechts opgelost 

worden als werkgevers 

ook werken aan het 

behoud van 

medewerkers. 

Een strategische visie met  

betrekking tot anders werken  

is noodzakelijk.

We kunnen de (toekomstige)  

arbeidsmarkt niet alleen  

beoordelen aan de hand  

van cijfermatige onderwijs- 

ontwikkelingen. 

Mbo
Het totaal aantal deelnemers in het mbo zorg en welzijn daalde tussen 2014 en 

2017, maar is in 2018 weer terug op het niveau van 2014. Deze stijging wordt 

vooral veroorzaakt door de welzijnsopleidingen. Gezien de beperkte vraag op 

de arbeidsmarkt en de prognoses voor komende jaren is deze ontwikkeling 

onwenselijk; een groei in de zorgopleidingen is juist wel gewenst.

Wat betreft de zorggerelateerde mbo-opleidingen valt op dat het aantal 

deelnemers het afgelopen jaar steeg, maar daalde ten opzichte van 2014. 

Het aantal deelnemers aan de opleiding Verpleegkunde steeg ten opzichte 

van 2014 en 2017, maar het aantal deelnemers aan de opleiding Verzorgende 

nam in die periode af. Ook daalde het aantal gediplomeerden aan de mbo-

opleiding Verpleegkunde. Gezien de toenemende vraag op de arbeidsmarkt 

blijft extra opleidingsinspanning nodig. 

mailto:info@transvorm.org
http://www.transvorm.org
https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/

