
Jaarverslag NetwerkZON 2017/2018 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de turbulente arbeidsmarkt dynamiek in zorg en welzijn. In de verschillende projecten is hier aandacht aan besteed. 

Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor de VVT, het systeem voor stagematching is vernieuwd. Kortom zowel in het werkveld als binnen NetwerkZON is het 
een bewogen jaar geweest met veel nieuwe ontwikkelingen. 

Juist in deze situatie met een turbulente arbeidsmarkt dynamiek is het belangrijk om ook naar de lange termijn te blijven kijken. NetwerkZON heeft dit jaar 

haar missie en visie herijkt. Een mooi moment van terugkijken op de afgelopen jaren en met elkaar in overeenstemming te komen voor de missie en visie voor 

de toekomst. Met als kerndoel: in 2030 werkt iedereen1 samen in integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen. 

In dit jaarverslag wordt beschreven hoe het aantal studenten voor zorg en welzijn zich heeft ontwikkeld, wat de doelen voor de verschillende projecten zijn 

en welke bijdrage daar in het afgelopen jaar aan geleverd is. Gevolgd door de reacties hierop van partners van NetwerkZON tijdens het strategisch overleg op 
6 juni 2018. Als afsluiting zullen de speerpunten voor het komend projectjaar worden beschreven. 

1 in Noord Nederland en de noordelijke grensregio, in onderwijs en zorg & welzijn 



Instroom & uitstroom van studenten 

Deze tabel geeft weer hoeveel studenten er per jaar gestart zijn met 

een opleiding in zorg en welzijn voor de verschillende niveaus. De 

opleidingen Doktersassistent, Apothekersassistent en Tandarts-

assistent zijn hier ook in meegenomen. De instroom in deze drie 

opleidingen betreft gezamenlijk ongeveer 6 % van zorg mbo-4. 

Instroom 

Kijkend naar de onderwijsontwikkeling valt op dat de instroom, het 

totaal aantal studenten en gediplomeerden van zorgopleidingen op 

mbo-4 (waaronder mbo-verpleegkundige) en hbo-niveau de afgelopen 

vijf a zes schooljaren stijgt. Tussen 2017 en 2021 wordt voor deze 

functies ook de grootste groei aan medewerkers en de grootste 

personeelstekorten verwacht in Groningen en Drenthe (tekort van 

2.000 tot 4.700 verplegend, verzorgend en sociaal agogisch 
medewerkers).  

De instroom in mbo-3 zorgopleiding en mbo-4 welzijnsopleidingen groeit sinds twee jaar weer en sinds vorig studiejaar ook het aantal diplomeerden. Gekeken 

naar de toekomstverwachtingen, worden er echter geen tekorten maar overschotten voorspeld voor welzijnsopleidingen mbo-4 (Maatschappelijke Zorg 

niveau 4, Sociaal Werk niveau 4; verwacht overschot van 280 tot 320 medewerkers).  

Uitstroom  

Het aantal studenten in Groningen en Drenthe dat met een diploma de zorg- of welzijnsopleiding verlaat, lag de afgelopen jaren tussen de 3.250 en 3.360 
studenten. Ongeveer de helft van de gediplomeerden volgde een bol- of voltijdzorgopleiding en deze groep groeide tussen 2012-2013 en 2016-2017 met 22%. 

De uitval van onze studenten zonder diploma ligt rond de 10%. Landelijk verliet bijna 14% van de mbo-studenten een zorg- en welzijnsopleiding die in het 

schooljaar 2015/2016 ingestroomd zijn. Voor de hbo-studies verpleeg- en verloskunde lag dit percentage landelijk in de periode 2004 t/m 2008 rond de 20%, 

terwijl dit in Noord Nederland gemiddeld 9% is. Het verschil in uitval tussen de bol- en voltijdsopleidingen en bbl en duale opleidingen is klein. Bij de 

zorgopleidingen ligt de uitval van studenten bij de bol- en voltijdsopleidingen (8%) in 2016-2017 iets lager dan bij de bbl en duale variant (11%). Het 

doorstroompercentage voor de opleidingen helpende/ dienstverlening mbo-2 is 39%, medewerker maatschappelijke zorg mbo-3 is 38% en pedagogisch 
medewerker kinderopvang mbo-3 is 44%.   
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Projecten Doelen voor de projecten  Output 2017/2018 Volgend jaar: gestelde 
doelen behalen 

NetwerkZON2020: the 
H(ealth) factor 
 

 

1. 50 interdisciplinaire leernetwerken met:  
- 2400 studenten 
- 50 docenten/coaches 
- 110 managers 

1. 23  leernetwerken  
       1192 levenslessen 
       20 docenten/coaches 
       65 managers 

15 leernetwerken erbij 
met casuïstieken en 
leeropdrachten; 
Onderzoek: tweede 
meting; 
curriculum aanpassen 
met onderwijsteams. 

2. Dezelfde taal spreken met: 
- 2400 studenten 
- 300 begeleiders 

2. 2150 studenten 
       225 begeleiders  

 

3. Interdisciplinaire onderwijsontwikkeling door: 
- 50 casussen   
- 300 toetsen 

3. 26 casussen 
205 digitale toetsvragen 

 
4. 50 rolmodellen 4. 21 rolmodellen in beeld 

5. Digitale netwerkontwikkeling: Geïntegreerd met 
OnStage 

5. Vernieuwd Stagematching: 2500 studenten, 100 
stagedocenten,  225 praktijkopleiders 

NetwerkZON Doelmatigheid 
 

 

1. Beproefde onderzoekslijn burgerprofielen 1. Nulmeting  zorg- en welzijnsvraag doelgroepen 
Healthy Ageing 

Nulmeting: functies en 
beroepen van de 
zorgprofessional  
en competenties 
onderwijsprofessional; 
Indicatoren voor 
ondersteuningsvraag 
zijn vastgesteld. 

2. Functieprofielen Zorg Welzijn Healthy Ageing 2. Inzicht in competenties, vaardigheden en 
functieontwikkeling  

3. Functionerend regionaal model Doelmatigheid 3. Inzicht in aangeboden opleidingen, profielen en 
keuzedelen  

4. Ingerichte nieuwe opleidingen Zorg Welzijn 
Healthy Ageing 

4. 600 studenten volgen een interdisciplinaire opleiding 
Zorg Welzijn Healthy Ageing 

Sorgen für, sorgen dass 

 

1.  400 Nederlandse en 400 Duitse studenten Zorg 
en Welzijn nemen deel aan wederzijdse 
uitwisselingen 

1. 405 Nederlandse en 207 Duitse studenten namen 
deel aan gezamenlijke projecten 

Eindconferentie; 
Nieuwe aanvraag voor 
vervolgproject. 

2. 2 grensoverschrijdende stage coördinatiepunten 2. 1 grensoverschrijdend coördinatiepunt  

3. 30 Nederlandse en 30 Duitse werkgevers 
aangesloten bij Sorgen für, sorgen dass 

3. 15 Nederlandse en 27 Duitse werkgevers 

4. De ontwikkeling van 5 grensoverschrijdende 
rollen en competenties 

4. 5 grensoverschrijdende rollen en competenties 
 



Strategisch overleg 

Met Wim van de Pol als dagvoorzitter is er tijdens het Strategisch overleg Arbeidsmarkt & Onderwijs op 6 juni 2018 door Jouke van Dijk een presentatie 

gegeven over de arbeidsmarkt waar we mee te maken hebben in het noorden. Het gaat relatief goed in het noorden, ondanks het feit dat het lastig blijft om 

fluctuatie op de arbeidsmarkt te voorspellen. Dit komt doordat we niet denken in wij en zij, maar via netwerken voor opleiden en werken. In combinatie met 
het anti-cyclisch beleid zorgde dit ervoor dat we ook tijdens de crisis goede opleidingen konden waarborgen. Een mooi resultaat (van de samenwerking)!  

De resultaten van de verschillende projecten zoals hiervoor beschreven is zijn gepresenteerd door Jelly Zuidersma. Vervolgens zijn de aanwezigen in groepjes 

aan de slag gegaan met verschillende onderdelen van de projecten. Rolmodellen H(ealth) factor hebben hun ervaringen, vraagstukken en oplossingsrichtingen 

gedeeld en er zijn goede voorbeelden van Doelmatigheid gepresenteerd. Op zogenaamde placemats konden zijn ideeën en uitkomsten over samenwerking, 

verduurzaming, gewaagd doel, vragen aan NetwerkZON gedeeld. De uitkomsten van deze placemats volgen op pagina 7 en 8 . Na de terugkoppeling van deze 

gesprekken is de bijeenkomst afgesloten met een groepsfoto.  

  



  

Wim van de Pol: “Meestal zijn er tijdens dit 

soort overleggen alleen bestuurders 

aanwezig, maar vandaag hebben we een 

meerlagig gezelschap waarbij ook 

studenten en professionals aanwezig zijn.” 

Jelly Zuidersma: “We liggen op koers! 

Studenten leren nu met behulp van de 

casuïstiek uit de leernetwerken.” 

Jouke van Dijk: “Het gaat goed in het noorden! 

Ondanks het feit dat het lastig blijft om 

fluctuatie op de arbeidsmarkt te voorspellen.  

Dit komt doordat we niet denken in wij en zij, 

maar via netwerken voor opleiden en werken. In 

combinatie met het anti-cyclisch beleid zorgde 

dit ervoor dat we ook tijdens de crisis goede 

opleidingen konden waarborgen. Een mooi 

resultaat (van de samenwerking)!” 



 

De integratie van OnStage en Stagematching  

heeft een volgende stap gezet 

 

Het leernetwerk Werkpro 

gaat uitbreiden! 

 

Door  een digitale begeleidingstool voor 

werkbegeleiders en studenten bij het kraamgezin 

kan er betere begeleiding worden geboden. 

 

E-flow gaat na de zomer de tweede fase in om het 

gebruik te optimaliseren. Dit zijn deels technische 

aspecten achter de schermen en deels 

aanpassingen op inhoud, zoals aandacht voor 

Healthy Ageing. Korte(re) lijnen zijn nodig voor 

inzicht en gebruik van het systeem. 

 

In arbeidsmarktdynamiek voor Zorg & 

Welzijn willen we sturen op minder 

uitstroom naar andere sectoren, minder 

werk in deeltijd en minder verzuim. De 

samenwerking moet hiervoor 

transparant zijn en gericht op 

differentiatie/specialisatie. 



Placemats  

THE H(EALTH) FACTOR SAMENWERKING VERDUURZAMING GEWAAGD DOEL VRAGEN NETWERZON 

VAN THUIS NAAR T(E)HUIS VMBO carrousel aansluiten + 
havo 

   

STUDENTENTEAM WIJ 
KORREWEGWIJK 

 Vraagt veel van opleidingen 
om dit te omarmen meer 
integraal netwerk-onderwijs   

Kweekvijver voor jonge 
professional 

Ontwikkeling +kritisch volgen 

B-FIT Delen van good practice 
voorbeelden 

  Kritisch meekijken/meedenken in 
verduurzamen van netwerken en nieuwe 
kansen/verbindingen zien 

LEIDERSCHAP OP DE 
WERKVLOER 

Meer organisaties bij betrekken 
(naast de Zijlen) 

Samenwerking met innovatie. 
Werkplaats zelforganisatie van 
de Hanzehogeschool 

Zelforganisatie als manier 
om banen in de zorg 
aantrekkelijk te maken 

Wat is er op dit gebied al gedaan  
inventarisatie 

ONTWIKKELINGEN E-FLOW 
HEALTH 

   Werk (vloer) begeleiding 
Voorafgaand aan stage introductie gesprek 
Enthousiasmeren werkbegeleiding 
 

INTEGRATIE VERNIEUWD 
STAGEMATCHING EN 
ONSTAGE 

Interactie 
Afspraken maken 
Samen afspraken maken 
iedereen 

Stapje voor stapje 
Door alle partijen/scholen 
mee te laten doen. 

Elkaar digitaal kunnen 
vinden 

Hoever gaan gebruikers in het systeem? 
Samen afspraken maken. 
Binnen instelling toegangsmogelijkheden. 
Simpel met ruimte voor variatie 
 

RODE DRAAD TRAINING Samenwerking tussen ROC’s en 
kraamzorginstellingen 
ontwikkelen rode draad training 
voor werkbegeleiders 

Up to date houden Ontwikkelingsgericht + 
Eflowtoetsen eerst alleen 
Provinciaal 
accreditatiepunten  
landelijk 

 

 

 

 



DOELMATIGHEID SAMENWERKING VERDUURZAMING GEWAAGD DOEL VRAGEN NETWERZON 

KEUZEDEEL WIJKGERICHT 
WERKEN 

Onderwijs + instelling. 
Keuzedelen: variatie in 
wijze van aanbieden veel 
meer 

 Breder aanbod voor studenten 
aansluitend bij de BPV + invulling 
geven aan werkplekleren 
Samen af van kaders 
creativiteitsaanbod 

Waar gebeurd wat 
Ondersteunen dit breder te delen 

KEUZEDELEN 
GEHANDICAPTENZORG 

KD (kwalificatie dossiers?) 
samenstellen met 
werkveld. 
(triangel: student, school, 
werkveld) 

Afspraken op langere 
termijn 

Samenwerking ROC’s bij aanbieden 
KD 

Waar ligt de verbindende samenwerker, waar 
wordt het ‘formeel’ gemaakt 

DUBBELE KWALIFICERING 
MZ-VZ, UITSROOM 
KRAAM 

Voorbeeld voor de rest van 
het land 

We kennen elkaar al jaren 
en de lijnen zijn kort 

Starten in september, juli 2019 
hebben studenten een dubbel 
diploma 

Andere naam: samenwerking in de 
dubbelkwalificering niveau 3 
 

ARBEIDSMARKTDYNAMIEK 
GGZ 

Uitwisseling (kennis)  
stages. Samen als één. 

GGZ academy  Wat doe je om kwaliteit/uitwisseling te 
warborgen (dmv e-learning) 
Personeelstekort; vaardigheden versus 
diploma BIG 

KEUZEDEEL DOORSTROOM 
MBO-HBO 

Gezamenlijk opwerken met 
andere organisatie 
Samenwerken BBL/BOL 

Maak het keuzedeel ook 
geschikt voor de reeds 
(lang) werkende mbo’er 
die de HBO- v overweegt 

Iedereen heeft recht op succes 
MBO kan keuzemodule doen bij HBO 
Stapelen met modules 

Kan het keuzedeel voor meer groepen geschikt 
worden gemaakt? 
Hoe hou je de inhoud duurzaam? 
Welke rol kan NetwerkZON hier in spelen 
(aanjager organisatie) te faciliteren? 

 

 WAAR OP STUREN (UITSTROOM) WAT VRAAGT DIT AAN 
SAMENWERKING 

 GEWAAGD DOEL 

ARBEIDSMARKTDYNAMIEK 
IN BREDE CONTEXT: WAT 
BETEKENT DIT VOOR ZORG 
& WELZIJN? 

Niet de sector uit 
Niet onder niveau 
Deeltijd  Emancipatie 
Minder verzuim 
 

Transparantie 
10% extra ziekenhuizen 
Differentiatie/specialisatie 
Werkbegeleiding voor 
iedereen  werkdruk 

1. Totaal aan opleidingspotentieel is goed 
2. Niveaus loslaten 
3. Competenties centraal  
4. (Niet) beroepsgericht, generiek en keuzedelen/minoren 

 



 

  

Bekendmaking met doelgroepen zo 

vroeg mogelijk in de opleiding, ook 
bij vmbo scholen.  

De methode Beeldvorming is een 

uiting van de kanteling van zorgen 
voor naar zorgen dat. 

 

De problematiek is 

herkenbaar, we moeten 

nieuwe oplossingen 

aandragen. Wat doen we met 

vluchtelingen die een 

achtergrond in de zorg 

hebben en interesse om aan 

de slag te gaan?  

We moeten de vijvers 
vergroten en verbinden. 

 

Talenten zo veel mogelijk ontwikkelen en 

ontplooien. Kunnen keuzedelen geschikt 

worden gemaakt voor zittende medewerkers 

die willen doorstromen? Zo is het keuzedeel 
voor een bredere doelgroep geschikt. 

Er is meer samenwerking met werkveld nodig 
voor verduurzaming. 

 

De reguliere instroom is nodig voor 

post-initiële instroom. Hoe komen we 

weg van het hokjes denken? Er is 

bereidheid om het samen te doen, 

NetwerkZON kan faciliteren in het 

netwerken. 

 

In een multidisciplinair WIJ 

team leren mbo en hbo 

studenten gelijkwaardig 

met elkaar. In koppels gaan 

ze op stap. Deze werkwijze 

willen we graag verbreden, 

het is van belang om 

iedereen hier goed in mee 
te nemen. 

 



Speerpunten voor volgend jaar 

Komend jaar zal er binnen NetwerkZON aandacht worden besteed aan de concrete uitwerking van de Missie en visie van NetwerkZON. Met behulp van een 

communicatieplan zal de uitvoering hiervan gestart worden. Daarnaast is een vervolgaanvraag van het project Sorgen fur, sorgen dass gerealiseerd, zodat er 

een vervolg komt aan dit project.  Dit alles zal worden gevolgd door onderzoek van promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen, hbo-v studenten en 

begeleid door een onderzoeksgroep. Hierdoor willen we de succesfactoren van onze samenwerking goed in kaart krijgen zodat we weten waarop we moeten 

sturen voor blijvend succes. In dat kader wordt ook gestreefd naar het realiseren van een bijzonder lectoraat. 

 

 

 

 

Op naar het volgende 

projectjaar  
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