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In dit artikel wordt gekeken naar de diverse opleidingen voor werk in de sector zorg en welzijn in Flevoland. Door 

het onderwijs goed in de gaten te houden kan er vroeg worden ingespeeld op mogelijke tekorten of overschotten 

van personeel in de sector. Eerst wordt er naar mbo-opleidingen gekeken, daarna naar hbo-opleidingen. Hierbij 

zal onder andere aandacht worden besteed aan de instroom van studenten, het aantal studenten, en het 

studierendement. 

 

MBO 
INSTROOM MBO OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Het aantal Flevolandse studenten dat instroomt aan een mbo-opleiding zorg en welzijn stijgt over de jaren 2014 

tot 2020. In het schooljaar 2019-2020 begonnen 2708 studenten uit Flevoland een zorg- of welzijnsopleiding op 

mbo-niveau. Een toename van 8,9% ten opzichte van het jaar ervoor en een toename van maar liefst 38,9% ten 

opzichte van het jaar 2014-2015. Tabel 1 geeft de ontwikkeling weer van het aantal instromers vanuit Flevoland 

over de periode 2014-2018, uitgesplitst naar mbo-niveaus een tot en met vier. 

 

 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 VERSCHIL 

2014-

2019 

VERSCHIL 

2018-

2019 

ZORGHULP (NIV. 1) 45 47 260 256 326 284 +531,1% -12,9% 

HELPENDE (NIV. 2) 305 254 101 161 214 296 -3,0% +38,3% 

VERZORGENDE (NIV. 3) 244 280 289 302 339 366 +50,0% +8,0% 

VERPLEEGKUNDIGE (NIV. 

4) 

208 246 249 250 302 335 +61,1% +10,9% 

PEDAGOGISCH WERK OF 

MMZ (NIV. 3 OF 4) 

704 582 546 556 480 552 -21,6% +15,0% 

DOKTERSASSISTENT (NIV. 

4) 

41 35 49 45 48 46 +12,2% -4,2% 

SOC. CULT. WERK (NIV. 

4) 

39 42 30 39 23 20 -48,7% -13,0% 

SOC. DIENSTVERLENING 

(NIV. 4) 

42 40 122 185 258 261 +521,4% +1,2% 

ZORG EN WELZIJN BREED 

(MBO) 

1950 1943 2058 2303 2486 2708 +38,9% +8,9% 

Tabel 1:  Instroom aan mbo zorg of welzijnsopleidingen 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de 

student. Bron: CBS 

 

Opvallend is de grote toename in instroom voor de opleidingen Zorghulp en Sociale dienstverlening. Ook de 

instroom in de opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige neemt over de gehele periode toe. Een positieve 

ontwikkeling, gezien de toenemende vraag naar medewerkers met deze achtergrond. Wat verder opvalt is de 

afname in instroom aan de opleiding Sociaal Cultureel Werk en de opleidingen Pedagogisch Werk of Medewerker 

Maatschappelijke Zorg (MMZ). 

 



 

Behalve een verhoging van het aantal leerlingen zien we ook een verschuiving in de gekozen leerweg: 

verhoudingsgewijs kiezen steeds meer leerlingen voor een BBL-opleiding1. Waar in 2014 nog 16,3% van alle 

studenten koos voor een BBL-traject, steeg dit percentage in 2019 naar 31,4%. Dit is terug te zien in figuur 1. 

 

 
Figuur 1: Ontwikkeling aandeel (%) BOL- en BBL-studenten van het totaal aantal instromers mbo in Flevoland 2014-2019. Bron: CBS 
 

Een groei of krimp in de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde ontwikkeling in de andere leerweg. 

Figuren 2 en 3 geven de ontwikkeling van de instroom aan de BOL-opleidingen en BBL-opleidingen weer. Hieruit 

blijkt dat het aantal BOL-instromers voor de opleiding Verzorgende over de periode 2014-2019 kromp, terwijl het 

aantal BBL-instromers voor deze opleiding over dezelfde periode juist fors toenam. Netto groeide het totaal 

aantal instromers over de periode 2014-2019 met 122 studenten (+50,0%).  

 

                                                           
1 Beroepsbegeleidende Leerweg. Bij deze leerweg wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan 
werkend leren (stage) in de praktijk van een bedrijf of instelling. 
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Figuur 2: Aantal instromers aan BOL-opleidingen in Flevoland 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats 

van de student. Bron: CBS 
 

 
Figuur 3: Aantal instromers aan BBL-opleidingen in Flevoland 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats 

van de student. Bron: CBS 
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DEELNEMERS MBO OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Naast de instroom neemt ook het totaal aantal deelnemers in de zorg- of welzijnsopleidingen toe. Tabel 2 geeft 

de ontwikkeling weer over de periode 2014-2019.  

 

 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 VERSCHIL 

2014-

2019 

VERSCHIL 

2018-

2019 

ZORGHULP (NIV. 1) 49 55 280 338 415 387 +689.8% -6.7% 

HELPENDE (NIV. 2) 509 458 273 234 293 384 -24.6% +31.1% 

VERZORGENDE (NIV. 3) 578 594 611 619 679 766 +32.5% +12.8% 

VERPLEEGKUNDIGE (NIV. 

4) 549 592 667 716 800 856 

+55.9% +7.0% 

PEDAGOGISCH WERK OF 

MMZ (NIV. 3 OF 4) 1434 1256 1239 1173 984 957 

-33.3% -2.7% 

DOKTERSASSISTENT (NIV. 

4) 115 80 97 111 118 122 

+6.1% +3.4% 

SOC. CULT. WERK (NIV. 

4) 102 83 67 67 40 33 

-67.6% -17.5% 

SOC. DIENSTVERLENING 

(NIV. 4) 91 77 164 276 420 519 

+470.3% -9.4% 

ZORG EN WELZIJN BREED 

(MBO) 4199 4019 4256 4489 4785 5149 

+22.6% +7.6% 

Tabel 2: Aantal deelnemers aan zorg- of welzijnsopleidingen 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats 

van de student. Bron: CBS 

 

Met name bij de opleidingen Sociale Dienstverlening en Zorghulp is een forse toename te zien. Ook het totaal 

aantal studenten aan de opleidingen Verzorgende, Doktersassistent en Verpleegkundige is toegenomen. 

Opvallend is dat het totaal aantal deelnemers minder hard stijgt dan je zou verwachten o.b.v. de stijging in de 

instroom. Waar de totale instroom over de periode 2014-2019 steeg met 38,9%, is het totaal aantal deelnemers 

over dezelfde periode met 22,6% toegenomen. 

 

STUDIERENDEMENT MBO OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Figuur 4 geeft de ontwikkeling van het studierendement2

 voor de mbo-opleidingen zorg en welzijn in Flevoland 

weer. Opvallend zijn de verschillen tussen de type leerwegen: voor alle opleidingen geldt een hoger 

studierendement voor BBL-opleidingen dan voor BOL-opleidingen.  

 

                                                           
2 Het studierendement betreft het aandeel (%) onderwijsvolgenden (voltijd) dat een diploma haalt in een studie van zorg en 
welzijn (maximaal één jaar langer dan nominale studieduur). 



 

 
Figuur 4: Studierendement mbo (%) zorg en welzijn breed, uitgezet naar studiejaar en uitgesplitst naar leerweg. Bron: CBS 

 

In figuur 5 staan de studierendementen van de mbo opleidingen3
 in 2017-2018, uitgesplitst naar leerweg.  

 

 
Figuur 5: Studierendement (%) voor de Flevolandse zorg- of welzijnsopleidingen op mbo niveau, uitgesplitst naar leerweg voor studiejaar 

2018-2019. Bron: CBS 

 

Ook hier zijn de verschillen goed zichtbaar. Zo studeert 79% procent van de studenten aan een BBL-opleiding 

voor Verzorgende af binnen de gestelde termijn (landelijk: 76%). Voor de BOL-variant van deze opleiding ligt dit 

percentage op 60% (landelijk: 63%).   

                                                           
3 Vanwege te geringe aantallen, is het studierendement voor de BBL-opleiding sociaal cultureel werk niet opgenomen. 
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AANTAL GEDIPLOMEERDEN MBO OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Figuur 6 toont de ontwikkeling van het totaal aantal mbo-gediplomeerden aan een zorg- of welzijnsopleiding naar 

leerweg BOL, BBL en extraneus4. 

 

 
Figuur 6: Ontwikkeling van het aantal gediplomeerden (BOL, BBL en extraneus) in zorg- of welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Het 

uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS 

 

Het grootste deel van de gediplomeerden is afkomstig van de BOL-opleidingen. Het totaal aantal BOL- 

gediplomeerden is redelijk stabiel over de periode 2013-2017. Het aantal BBL-gediplomeerden daarentegen, 

daalde in de periode 2013-2018 met 16,6% (landelijk: -11,7%). Vermoedelijk deels het gevolg van bezuinigingen 

gedurende deze periode. Sinds 2015 is weer een lichte stijging te zien. Desondanks ligt het aantal BBL-

gediplomeerden in Flevoland nog lang niet op het niveau van 2013.  

 

HBO 
INSTROOM HBO-OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Het aantal instromers aan de hbo-opleidingen zorg en welzijn is de afgelopen vijf jaar gestegen. In het schooljaar 

2018-2019 startten 1162 studenten uit Flevoland aan een hbo-opleiding zorg en welzijn. Een toename van 17% 

ten opzichte van 2014. Tabel 3 geeft de ontwikkeling weer voor de opleidingen over de periode 2014-2019. In het 

afgelopen jaar zien we voor de opleiding Verpleegkundige een stijging van de instroom, maar voor de Sociaal 

Agogische opleidingen een daling. 

  

                                                           
4 Extraneus: Een student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. 

0

200

400

600

800

1000

1200

2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17 2017/'18 2018/'19

Gediplomeerden naar leerweg 2013-2018
Flevoland

Bol met diploma Bbl met diploma Extranei met diploma



 

 

 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 VERSCHIL 

2014-

2019 

VERSCHIL 

2018-

2019 

VERPLEEGKUNDIGE 100 185 173 173 195 208 +108,0% +6,7% 

SOCIAAL AGOGISCHE 

OPLEIDINGEN 

370 287 298 311 398 375 +1,3% -5,7% 

ZORG EN WELZIJN BREED 

(HBO) 

988 891 887 992 1168 1162 +17,0% -0,5% 

Tabel 3: Instroom aan hbo zorg en welzijnsopleidingen 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de 

student. Bron: CBS 

 

Figuur 7 geeft de instroom weer van Flevolandse studenten aan de opleiding Verpleegkunde, uitgesplitst naar 

leerweg over de periode 2014-2019. 

 

 
Figuur 7: Ontwikkeling aandeel (%) voltijd, deeltijd en duale studenten hbo verpleegkunde, ten opzichte van het totaal aantal instromers 

Flevoland 2014- 2019. Bron: CBS, 

 

Hieruit blijkt dat het grootste deel van de studenten kiest voor de voltijd variant van de opleiding Verpleegkunde. 

Wel neemt dit percentage verhoudingsgewijs af. Het aantal studenten aan de deeltijd opleiding neemt toe: 26,9% 

van het totaal aantal instromers kiest in het schooljaar 2019-2020 voor de deeltijdvariant. In het schooljaar 2014-

2015 was dit nog 4%. Het aantal duale studenten voor de opleiding Verpleegkunde was in de transitiejaren 2015 

en 2016 duidelijk lager dan de periode daarvoor en daarna. In 2019-2020 is de instroom opnieuw gedaald. 

 

Figuur 8 geeft de instroom weer van Flevolandse studenten aan de Sociaal Agogische opleidingen, uitgesplitst 

naar leerweg over de periode 2014-2019. 
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Figuur 8: Ontwikkeling aandeel (%) voltijd, deeltijd en duale studenten aan de sociaal agogische opleidingen ten opzichte van het totaal 

aantal instromers Flevoland 2014- 2018. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk. 

 

Voor de Sociaal Agogische opleidingen geldt dat de ruime meerderheid (70,9%) van de studenten kiest voor een 

voltijd opleiding. Verder is ook hier de ontwikkeling te zien dat verhoudingsgewijs steeds meer studenten kiezen 

voor een deeltijdvariant: 28% in het schooljaar 2018-2019, ten opzichte van 7% in 2014-2015. Verder valt op dat 

vrijwel geen enkele student kiest voor een duale variant van de opleidingen, vermoedelijk omdat deze niet als 

zodanig worden aangeboden. 

 

DEELNEMERS HBO-OPLEIDINGEN ZORG EN WELZIJN 
Het totaal aantal deelnemers uit Flevoland aan de hbo-opleidingen zorg en welzijn stijgt. Tabel 4 geeft de 

ontwikkeling weer over de periode 2014-2018. 

 

 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 VERSCHIL 

2014-

2019 

VERSCHIL 

2018-

2019 

VERPLEEGKUNDIGE 320 417 476 524 552 598 +86,9% +8,3% 

SOCIAAL AGOGISCHE 

OPLEIDINGEN 

1157 1084 1035 1007 1000 1019 -11.9% +1,9% 

ZORG EN WELZIJN BREED 

(HBO) 

2899 2837 2863 2979 3129 3252 +12.2% +3,9% 

Tabel 4: Aantal deelnemers aan de hbo zorg- of welzijnsopleidingen 2014-2019. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de 

woonplaats van de student. Bron: CBS 
 

Over de periode 2014-2019 is het totaal aantal studenten gestegen met 12,2%. Opvallend zijn de verschillen 

tussen de Verpleegkunde opleiding en de Sociaal Agogische opleidingen. Waar het aantal studenten aan de 

opleiding Verpleegkunde de afgelopen jaren is gestegen met 86,9%, is het totaal aantal studenten aan de sociaal 

agogische opleidingen gedaald met 11,9%. Dit is opmerkelijk, aangezien de instroom aan de Sociaal Agogische 

opleidingen over deze periode wel is toegenomen. Het lijkt erop dat de krimp van de opleidingen in de jaren 

2014-2018 nog niet is gecompenseerd door de groei in 2017-2019.  

92,2%
88,9% 84,9% 76,5%

76,6%
70,9%

0,8%

1,0% 1,7%

0,5%
1,1%

7,0%

10,1% 13,4% 23,5%

22,9%
28,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2014/'15 2015/'16 2016/'17 2017/'18 2018/'19 2019/'20

Instroom HBO sociale opleidingen naar leerweg 2014-2019
Flevoland

Hbo voltijd Duaal Hbo deeltijd


