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De instroom van zowel mbo- als hbo-verpleegkunde stijgt 

ten opzichte van vorig jaar. In 2018 zijn bij mboRijnland, ROC 

Mondriaan en Haagse Hogeschool opgeteld ongeveer 400 

studenten verpleegkunde (mbo en hbo) meer ingestroomd 

dan in 2017. Gezien de huidige tekorten op de arbeidsmarkt 

is dit een goede ontwikkeling. 

 

Aan de andere kant zien we echter dat de pedagogisch werk 

opleidingen, zowel op niveau 3 als op 4, moeite hebben stu-

denten te vinden. Bij beide opleidingen daalt in 2018 het 

aantal nieuwe studenten, ten opzichte van 2017 (zie tabel 1, 

pagina 2). mboRijnland en ROC Mondriaan noemen de stren-
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In de onderwijsupdate 2018 staan de belangrijkste ontwik-

kelingen op het gebied van onderwijs voor zorg en welzijn 

in de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord be-

schreven. Op basis van interviews wordt u op de hoogte 

gebracht van de instroomcijfers van schooljaar 2018-2019 

en de opvallendste ontwikkelingen op onderwijsgebied.  

Hogeschool Inholland  heeft  in onze regio vestigingen in 

Delft en Den Haag (enkel Social Work). In de volgende rap-

portage over het hoger onderwijs wordt, naast de Haagse 

Hogeschool, ook naar deze instroomcijfers gekeken. 



2 

gere functie-eisen binnen de kinderopvang als een van de 

oorzaken voor de daling bij niveau 3. De daling bij niveau 4 

kunnen beide onderwijsinstellingen niet verklaren. 

 

Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat door het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 

wordt ingezet op één beroepskracht per drie baby’s, waar 

het eerst één op vier baby’s was. Dit staat vermeld in de 

Prinsjesdag memo van 18 september jl. Deze maatregel zal 

waarschijnlijk leiden tot een toename in het aantal benodig-

de pedagogisch werkers, terwijl het aantal studenten dat 

wordt opgeleid daalt.  

>>> Vervolg van pagina 1 

  mboRijnland 
ROC 

Mondriaan 
Totaal verschil 

instroom 

Mbo-verpleegkunde 
niveau 4 

+29 +210 +239 

Pedagogisch  
werk niveau 3 

-55 0 -55 

Pedagogisch  
werk niveau 4 

+12 -100 -88 

Tabel 1: verschil geschatte instroom 2018 - 2019 met 2017—2018 bij de opleidingen pedagogisch werk en verpleeg-
kunde. De instroomcijfers 2018-2019 kunnen nog wijzigen. 
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Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ont-

wikkelingen binnen mboRijnland  hebben we gesproken 

met Ria Rozendaal, directeur gezondheidszorg, en  met 

Annette van Krimpen, directeur welzijn. Bij zorg is de be-

langrijkste ontwikkeling dat de instroom bij verpleegkunde 

stijgt. Bij welzijn daalt de opleiding pedagogisch werk ni-

veau 3 daarentegen (zie figuur 1, pagina 3). 

 

Zorg 

Op het gebied van de zorgopleidingen zit de eerste opval-

lende verschuiving bij verpleegkunde. Deze opleiding groeit 

met ongeveer 30 studenten, een extra instroom van 10% 

ten opzichte van vorig jaar. 

Welzijn 

Voor Annette van Krimpen, directeur welzijn bij mboRijn-

land is een belangrijke ontwikkeling dat het aantal aanmel-

dingen van de opleiding kinderopvang niveau 3 sterk terug-

loopt. Dit komt, denkt zij, doordat er binnen de kinderop-

vang steeds strengere eisen worden gesteld aan hun perso-

neel en dat er dus meer vraag is naar werknemers met ni-

veau 4. 

De groei bij niveau 4 was dus verwacht, maar deze is wel 

kleiner dan ze hadden voorspeld. Het aantal aanmeldingen 

voor de BOL opleiding niveau 4 viel tegen. Annette van 

Krimpen vindt dit moeilijk te verklaren: “Er is een dalende 

trend onder jongeren. In het aantal aanmeldingen in april 

zagen we al tegenvallende cijfers, maar het is niet gelukt om 

het aantal aanmeldingen daarna nog veel omhoog te krij-

gen. Komend schooljaar moet er echt extra aandacht komen 

voor deze opleidingen, ook de kinderopvang kampt met te-

korten.” 

2. mboRijnland; verpleegkunde stijgt met 10% 
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mboRijnland heeft in 2017 binnen welzijn de studies 

‘sociaal maatschappelijk dienstverlener’ en ‘sociaal cultu-

reel werker’ gecombineerd tot één studie. Dit had volgens 

Annette de volgende reden: “de studie ‘sociaal maatschap-

pelijk dienstverlener’ heeft een beter arbeidsmarktperspec-

tief dan de studie ‘sociaal cultureel werker. Studenten vin-

den de studie ‘sociaal cultureel werker’ echter ook erg inte-

ressant. We hebben deze studies dus samengevoegd zodat 

de studenten tevreden zijn over de studie en een goed ar-

beidsmarktperspectief hebben.” De gecombineerde studie 

breidt zich in 2018 uit met een 

extra klas ten opzichte van 

2017. 

 

 

 

Diplomaresultaat 

Ria is erg positief over het diplomaresultaat van mboRijn-

land. Het diplomaresultaat is gedefinieerd als ‘het aandeel 

van de instellingsverlaters dat een diploma heeft behaald 

tijdens het verblijf op de instelling’. Ria: “Alle opleidingen 

zitten op de inspectienorm en daar zijn we erg trots op. Bij 

de Verzorgende IG BBL opleiding neemt het diplomaresul-

taat zelfs nog toe. Bij de BOL variant van verzorgende IG 

zitten veel kwetsbare studenten, dus deze groep behoeft 

meer aandacht.” 
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Instroom mboRijnland 2018-2019 

Figuur 1: geschatte instroomcijfers mboRijnland 2017 en 2018. De cijfers van 2018 zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 

“ Bij de BOL variant van verzor-

gende IG zitten veel kwetsbare 

studenten, dus deze groep behoeft 

meer aandacht. “ 



3. ROC Mondriaan; meer dan 700 studenten extra 

CIV Welzijn en Zorg: één groot lerend netwerk 

Het Centrum Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg 

(afgekort CIV) is eerder dit jaar opgericht door mbo Rijn-

land in samenwerking met regionale zorg- en welzijnsor-

ganisaties en overheden. Het doel van het CIV is om de 

opleidingen beter te laten aansluiten op de behoefte in 

het werkveld. 

Annette van Krimpen is naast directeur welzijn bij mboRijn-

land ook programmamanager van het Centrum Innovatief 

Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV) en vertelt ons wat het 

inhoudt: “Het CIV is een samenwerkingsverband waarin we 

het leervermogen van de sector willen vergroten en de on-

derwijsvernieuwing versnellen. Hiermee komt vraag en 

aanbod tussen werkveld en onderwijs dichter bij elkaar. Via 

het CIV zijn we bezig het onderwijs te herijken, om mee te 

kunnen met de snel veranderende zorg en welzijn. 

We doen nu bijvoorbeeld onderzoek naar de manier waar-

op de functie van onderwijsassistent gecombineerd zou 

kunnen worden met de functie van pedagogisch medewer-

ker kinderopvang die op de BSO werkt. Er is namelijk veel 

uitstroom in de buitenschoolse opvang en door deze functie 

te combineren met die van onderwijsassistent wordt het 

werk uitdagender en kan iemand een groter contract krij-

gen.” 

Met de doelstelling om het onderwijs te herijken en het 

leervermogen te vergroten zet het CIV in op de regionale 

ambitie van RAAT om verder vorm te geven aan innovatie 

en vernieuwing van opleidingen. Het CIV is hiermee een 

mooi voorbeeld waar RAAT voor staat en wat we er samen 

mee proberen te bereiken (zie kader ‘Verbinding tussen 

onderwijs en werkgever sterker door RAAT’).  

De instroomcijfers en de belangrijkste ontwikkelingen bij 

ROC Mondriaan krijgen we van Marjolijn van der Meer, 

directeur bij ROC Mondriaan en Flora van Eck, programma-

manager van Extra Strong. De belangrijkste ontwikkeling is 

dat alle zorg- en welzijnsopleidingen dit jaar bijna 700 stu-

denten extra verwelkomen. 

Tabel 2: geschatte instroomcijfers ROC Mondriaan; totaal van 2017-2018 en 2018-2019. De instroomcijfers van 
2018-2019 kunnen nog wijzigen. 

  
Instroom ‘17 - ‘18 Instroom ‘18-’19  Verschil met ‘17-’18 

Dienstverlening 2 541 727 +186 

Vig/MZ 3 433 598 +165 

Pedagogisch werk 3 113 113 0 

MZ 4 252 427 +175 

Verpleegkunde 4 445 655 +210 

Pedagogisch werk 4 259 159 -100 

Sociaal Werk 4 133 188 +55 

Totaal 2.176 2.867 +691 

4 
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Figuur 2: geschatte instroomcijfers ROC Mondriaan van 2015 t/m 2018. De cijfers van 2018 zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 

Instroom ROC Mondriaan 2018-2019 

Zorg 

Een aandachtspunt voor Marjolijn en Flora is de helpende 

niveau 2 opleiding. Flora: “De studenten die deze opleiding 

volgen zijn vaak kwetsbaar en hebben niet altijd een goede 

ervaring met leren. Het is daarom belangrijk ze te ondersteu-

nen waar nodig en ze vertrouwen te geven. In plaats daar-

van zien we dat opleidingstrajecten worden ingekort, waar-

door er extra druk op de studenten komt te liggen. Met een 

hoog uitvalspercentage tot gevolg.” 

Het is gezien de krapte op de arbeidsmarkt een goed teken 

dat alle zorgopleidingen (Vig/MZ 3, MZ 4 en verpleegkunde 

4) dit jaar een groeiende instroom laten zien, zie tabel 2. De 

stijging van Vig/MZ niveau 3 is opvallend, omdat deze oplei-

ding de laatste jaren juist daalde. De instroom stijgt met 

38% en bereikt hiermee het hoogste aantal nieuwe studen-

ten sinds 5 jaar. De stijging wordt vooral veroorzaakt door 

een stijgende BBL-instroom (BOL daalt zelfs). De opleiding 

met percentueel de grootste stijging is Maatschappelijke 

Zorg Niveau 4 (69%). 

 

 

 

Welzijn 

Het aantal nieuwe deelnemers aan de opleiding pedago-

gisch werk niveau 3 blijft gelijk ten opzichte van 2017 (tabel 

2, pagina 5). Marjolijn geeft hiervoor dezelfde verklaring als 

Annette van Krimpen, van mboRijnland: “door de hogere 

eisen die de kinderopvang stelt aan nieuw personeel, deels 

gedwongen door nieuwe regelgeving, neemt de populariteit 

van niveau 3 af.” Een verklaring voor de terugloop bij peda-

gogisch werk niveau 4, kan Marjolijn niet geven. 

De opleidingen dienstverlening en sociaal werk, de twee 

andere welzijnsopleidingen, behouden hun stijgende lijn. 

>>> Vervolg van pagina 4 
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mboRijnland en ROC Mondriaan hebben ook inzicht gege-

ven in de instroomcijfers van de opleidingen, met onder-

scheid voor de BOL en de BBL variant. Voor het overzicht 

is hier een aparte tabel voor gemaakt, zie tabel 3. Het valt 

op dat bij de opleiding Vig/MZ niveau 3 bij beide onder-

wijsinstellingen de instroom van BOL daalt, maar die van 

BBL toeneemt. 

 

mboRijnland 

De instroom bij de BOL variant van Vig/MZ 3 daalt met 56 

studenten het hardst. De instroom bij de BBL variant van 

Vig/MZ niveau 3 stijgt daarentegen met 84 studenten ten 

opzichte van 2017 juist het hardst. 

 

ROC Mondriaan 

Bij BOL zit de grootste stijging op Maatschappelijke Zorg 

niveau 4. Deze opleiding stijgt met 125 studenten ten op-

zichte van 2017. De grootste afname zit voor 2018 in de 

opleiding pedagogisch werk niveau 4, bij deze opleiding 

neemt het aantal instromende BOL studenten af met 150 

studenten.  

 mboRijnland ROC Mondriaan 

 Opleiding Verschil BOL Verschil BBL Verschil BOL Verschil BBL 

Dienstverlening 2 9 63 86 100 

Vig/MZ 3 -56 84 -35 200 

Pedagogisch werk 3 -34 0 0 0 

MZ 4 21 - 125 50 

Verpleegkunde 4 13 16 0 210 

Pedagogisch werk 4 48 27 -150 50 

Sociaal Werk 4 41 - 55 0 

Totaal 42 190 81 610 

Tabel 3: geschatte instroomcijfers mboRijnland en ROC Mondriaan; verschil tussen 2017-2018 en 2018-2019, uitgesplitst in BOL en BBL. Instroom-
cijfers 2018-2019 kunnen nog wijzigen. 

Toelatingsrecht 

In tegenstelling tot mboRijnland ervaart ROC Mondriaan 

weinig verandering met betrekking tot het toelatingsrecht. 

Flora: “de studenten laten zich goed sturen door de intake-

gesprekken. Als iemand bijvoorbeeld een laag taalniveau 

heeft, wordt geadviseerd om niveau 3 te gaan doen, meestal 

luisteren ze hier ook naar. Overigens hebben we bij Maat-

schappelijk Zorg wel een klas die van niveau 2 direct naar 

niveau 4 gaat. We zijn erg benieuwd hoe dit gaat lopen.”  

 

Flextraject 

Een interessante pilot die op dit moment loopt bij ROC 

Mondriaan is het flextraject voor verzorgenden. Flora: “de 

studenten volgen de opleiding bijna volledig zelfstandig. Als 

ze ondersteuning nodig hebben, kunnen ze ervoor kiezen om 

pas in het 3e jaar samen te komen om in een groep samen te 

werken. Verder zijn ze vrij om vakken individueel te volgen. 

Dit maakt het voor de deelnemers die bijvoorbeeld ernaast 

nog werken of een kind hebben, makkelijker om de opleiding 

af te maken.” 

Instroom BOL en BBL mboRijnland en ROC Mondriaan 
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4. De Haagse Hogeschool zet in op flexibel onderwijs 
Meralda Slager, opleidingsmanager Verpleegkunde, en 

Dirkje Oldenhuis, coördinator deeltijdonderwijs, praten 

ons bij over de onderwijsontwikkelingen bij de Haagse 

Hogeschool. Meralda: “Bij verpleegkunde hebben we dit 

jaar 260 nieuwe eerstejaars studenten mogen verwelko-

men. We zijn erg blij met dit aantal. Helemaal vergeleken 

met vorig schooljaar, toen we 200 nieuwe studenten had-

den.” 

 

Flexibel onderwijsprogramma 

Sinds 2017 heeft de Haagse Hogeschool binnen verpleeg-

kunde een nieuw programma met flexibel duaal/deeltijd 

onderwijs. Deze opleiding bestaat uit verschillende modules 

die elk 10 weken duren, waarin de studenten zelf mogen 

bepalen of ze nu of bij het volgende blok starten met de 

volgende module. Daarnaast kunnen ze het examen direct 

op eindniveau doen.  

Het voordeel is volgens Me-

ralda dat “de opleiding hier-

door geschikt is voor werken-

den, want ze kunnen de tijd 

zelf invullen. Daarnaast kun-

nen ze ervoor kiezen om 

geen lessen bij te wonen en 

hoeven ze alleen naar het 

examen te komen. Bij het deeltijd programma is er wel de 

eis dat de studenten een stagecontract van minimaal 16 uur 

heeft bij een werkgever.” 

In tabel 4 staan de meest recente instroomcijfers van de 

opleiding verpleegkunde weergegeven, onderverdeeld in de 

voltijd-, de deeltijd- en de duaal opleiding. Daarnaast staat 

ook weergegeven welk percentage studenten direct in het 

eerste jaar de propedeuse haalt en welk percentage van de 

studenten uitvalt. 

De eerste prognoses van de uitvalcijfers van de deeltijd op-

leiding zijn, met 37%, hoog. Dirkje heeft hier geen verklaring 

voor: “Het zijn voorlopige cijfers en we hebben het nog niet 

onderzocht. Het zou kunnen dat het voor deze groep moeilijk 

is de goede balans te vinden tussen werk en stage. Daar 

komt bij dat veel van deze studenten een gezin hebben, wat 

ook veel tijd vergt.”   

Tabel 4: geschatte instroomcijfers Haagse Hogeschool; instroomcijfers 2018-2019, het percentage dat de propedeuse in het eerste jaar heeft 
gehaald en het percentage dat is uitgevallen in het eerste jaar. De instroomcijfers 2018-2019 kunnen nog wijzigen. 

Verpleegkunde Instroom 2017 Instroom 2018 
Propedeuse in 1 jaar 

(cohort 17-18) 
Uitval 

(cohort 17-18) 

Voltijd 200 260 33% 17% 

Deeltijd 38 45 29% 37% 

Duaal 109 100 59% 19% 

“ We zijn erg blij dat we dit jaar 

270 nieuwe verpleegkunde-

studenten hebben mogen  

verwelkomen.”  
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De hogescholen hebben besloten vanaf 2019 geen nume-

rus fixus meer te hanteren op de opleiding verpleegkun-

de. De sector zorg en welzijn kampt met grote tekorten, 

ook voor verpleegkundigen, en dus vonden de hogescho-

len het niet meer gepast om een numerus fixus te blijven 

gebruiken. 

 

Bij numerus fixus wordt van tevoren vastgesteld hoeveel 

studenten aan een bepaalde opleiding worden toegelaten. 

Hiermee voorkomen onderwijsinstellingen dat ze meer 

studenten hebben dan de faciliteiten toelaten. 

Meralda Slager van de Haagse Hogeschool vertelt ons over 

het afschaffen van de numerus fixus: “Vanwege de tekor-

ten kwam er steeds meer kritiek op de gehanteerde nume-

rus fixus en werd de vraag gesteld of het nog wel gepast 

was. Nu is gezamenlijk besloten dat er geen numerus fixus 

meer mag worden gehanteerd op de verpleegkunde oplei-

dingen. Ik ben blij dat we hier volgend schooljaar van af-

stappen. Als Haagse Hogeschool vonden we dit lastig van-

wege het tekort en hadden de numerus fixus daarom voor 

dit schooljaar (2018-2019) op 500 gezet, terwijl de instroom 

in 2017 op 200 lag. Dit heeft geholpen, want er zijn dit jaar 

270 studenten ingestroomd.” 

Hogescholen stoppen in 2019 bij opleiding verpleegkunde met Numerus Fixus 

Zorg en welzijn kampt met grote tekorten en daarom is 

besloten dat het tijd is voor actie. Alle werkgeversorgani-

saties, waaronder ZorgZijn Werkt, hebben met het Regio-

naal Actieplan Aanpak Tekorten, afgekort RAAT, afgespro-

ken om de tekorten terug te dringen. 

 

Zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen heb-

ben met ZorgZijn Werkt de handen ineen geslagen en een 

actieplan opgesteld voor de regio ‘Haaglanden en Nieuwe 

Waterweg Noord’. Hierin worden ambities uitgesproken en 

afspraken gemaakt om de tekorten tegen te gaan. mboRijn-

land, ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool hebben zich 

als grootste onderwijsinstellingen in de regio ook gecom-

mitteerd aan RAAT en gaan de samenwerking aan. 

mboRijnland heeft het CIV Welzijn en Zorg opgericht en zet 

zich hiermee in voor RAAT. Annette van Krimpen, program-

mamanager van CIV, is dan ook erg enthousiast: “de verbin-

ding met het werkveld is erg interessant. Dat is ook het be-

langrijke van RAAT; we kunnen elkaar alleen maar verster-

ken.” 

 

5. RAAT maakt verbinding tussen onderwijs en werkgever sterker 
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Volgens Ria Rozendaal is het erg belangrijk om maatwerk te 

bieden. Met deze gedachte zetten ze in op de statushou-

ders, waarvoor trajecten worden ingericht en aangepast. 

Daarnaast wil ze graag input van het werkveld: 

“mboRijnland is benieuwd welke vragen organisaties heb-

ben en waar onderwijs aan bij kan dragen. Wat willen ze dat 

we aanbieden, willen ze bijvoorbeeld andere lestijden? We 

moeten in gesprek over hoe we het beste maatwerk kunnen 

bieden. Er lopen verschillende projecten en trajecten en we 

helpen organisaties hier graag bij.” 

 

Marjolijn van der Meer van 

ROC Mondriaan is net als Ria 

en Annette erg enthousiast 

over RAAT: “door deze samen-

werkingsverbanden hebben we 

direct contact met de bestuurders. Dit is nodig om afspraken 

te maken.” Flora van Eck vult aan: “door de samenwerkings-

verbanden komen de verbanden nu multidisciplinair te lig-

gen en niet alleen binnen de eigen branche, dat is erg be-

langrijk. We zijn bijvoorbeeld aan het inventariseren of we 

een opleiding aan kunnen bieden waarbij studenten in 

plaats van bij één organisatie, bij meerdere organisaties 

stage kunnen lopen. Dit heeft als voordeel dat ze in verschil-

lende branches kunnen zien hoe het eraan toegaat en uitein-

delijk beter kunnen kiezen welk werk het beste bij ze past.” 

“De samenwerkingsverbanden vinden niet 

alleen meer binnen de branche plaats, 

maar multidisciplinair. Dat is een goede 

ontwikkeling.” 

 

In de rif projecten spoor 22 en Extra Strong werken ROC 

Mondriaan, de regionale partners in zorg en welzijn, ho-

gescholen, commerciële partijen en ZorgZijn Werkt samen 

aan vernieuwing en optimalisering van de aansluiting on-

derwijs en arbeidsmarkt van de toekomst!  

 

Flora: “Dit proberen we te bereiken door nieuwe, innova-

tieve (opleidings) trajecten te ontwikkelen. De vitaliteitsbe-

geleider, een cross-over van bewegen, welzijn en zorg, is 

hier een voorbeeld van. Maar ook technologische innova-

ties, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van leren en 

begeleiden en aandacht voor Leven lang ontwikkelen vra-

gen om een opleidingscontinuüm voor jong en oud. Maat-

werk , flexibiliteit en oog en oor voor de instellingen en de 

individuele student zijn sleutelwoorden voor de verbinding 

in de regio.” 

 

 

 

Spoor 22 en Extra Strong van ROC Mondriaan; innovatie en optimalisering  

Bron:  www.extrastrong.pro 
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Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 

(www.zorgzijnwerkt.nl) zet zich in voor branche overstij-

gende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglan-

den en Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij richten wij ons 

op instroom, doorstroom en inzetbaarheid van perso-

neel met als doel voldoende gekwalificeerd personeel 

voor nu en in de toekomst. 

 

Wilt u meer weten over RAAT? Kijk dan op 

www.zorgzijnwerkt.nl/raat 

We staan voor een sterk regionaal netwerk gericht op 

kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen we met 

werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere stakehol-

ders. Landelijke trends vertalen we naar regionale im-

pact en organiseren het netwerk hier omheen. Zo kun-

nen wij snel schakelen om regionale uitdagingen op te 

pakken. 

Over werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 
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De onderwijsupdate 2018 is tot stand gekomen door 

middel van interviews met: 

 Annette van Krimpen, mboRijnland 

 Ria Rozendaal, mboRijnland 

 Flora van Eck, ROC Mondriaan 

 Marjolijn van der Meer, ROC Mondriaan 

 Dirkje Oldenhuis, de Haagse Hogeschool 

 Meralda Slager, de Haagse Hogeschool 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact 

opnemen met David Huizing en Marlies Rosenbrand, via 

079-3290707. 

Het onderzoek 

 

 

Spoor 22 

Het is belangrijk om mbo’ers meer kansen te geven op de 

arbeidsmarkt en om voor een betere doorstroming naar het 

hbo te zorgen. Belangrijk is de positionering van de nieuwe 

welzijnsmedewerker, deze moet een meer actieve rol gaan 

krijgen in de wijk. Daarnaast is er binnen spoor 22 aandacht 

voor de noodzaak van het blijven ontwikkelen na de oplei-

ding. 

 

 

Extra Strong 

Extra Strong richt zich op de snelle ontwikkelingen binnen 

zorg en welzijn en probeert de nieuwe zorgmedewerker 

hierop voor te bereiden. Dit proberen ze te bereiken door 

verbindingen te leggen, kennis te delen en een gezamenlijke 

visie te ontwikkelen. Binnen Extra Strong is veel ruimte om 

te onderzoeken en te experimenteren. 
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