
‘Met hart en ziel netwerken, op gelijke voet, dat is NetwerkZON’ 

Jaarverslag NetwerkZON 2020-2021 
 

“Met hart en ziel netwerken, op gelijke voet, dat is NetwerkZON” was de quote van één van de leden van NetwerkZON in het artikel van NetwerkZON in de 
speciale onderwijs en zorg uitgave van Het Dagblad van het Noorden in september 2020. Samenwerken, duidelijkheid en je niet verliezen in een 
concurrentieslag, NetwerkZON zorgt ervoor. De energie gaat naar de studenten, de zorg en de opleidingen. De meerlagigheid van de netwerkorganisatie 
wordt geroemd. De doorstroom van MBO naar HBO is groot, vervolgens is de uitval op de HBO heel klein. Het is nog niet fundamenteel wetenschappelijk 
bewezen, maar de korte lijnen tussen de MBO’s en de HBO dragen daar zeker aan bij.  

NetwerkZON heeft in 2018 haar missie en visie herijkt: in 2030 werkt iedereen1 samen in integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen. De RIF 

NetwerkZON2020: the H(ealth) factor heeft hieraan in 2020 een flinke bijdrage geleverd en zijn 48 leernetwerken in verschillende fasen gerealiseerd. Door 

middel van nieuwe aanvragen wordt deze ontwikkeling doorgezet en worden vraagstukken als Governance ook opgepakt. Dat deze vragen zich aandienen 

betekent dat de netwerkontwikkeling goed heeft doorgezet en om verduurzaming vraagt. Dat is nog steeds bijzonder vanwege de inzichten dat slechts 20% 

van de netwerken (samenwerkingsverbanden van onafhankelijke organisaties) na vijf jaar nog bestaan. Dit met veel kapitaalverlies als gevolg.   

Ondanks of juist dankzij Corona heeft NetwerkZON zich als Netwerk goed kunnen verstevigen, kunnen door ontwikkelen en haar afspraken nagekomen. 

Studenten in de zorg hebben hun stages kunnen continueren, geen stage is geen reden geworden voor vertraging of uitval tijdens de opleiding. Via de 

platforms (welk verder op in dit verslag worden genoemd) was via allerlei invalshoeken (examinering, protocollen Corona, prioritering stages, nieuwe 

innovaties, nieuwe stagemodellen) aandacht voor de studenten. Het was voor netwerkleden duidelijk, vraagstukken lossen we in het Netwerk op. Een 

compliment voor alle stagebegeleiders, stagedocenten, managers zorg en onderwijsinstellingen is hier op zijn plaats. Het netwerk is hechter geworden en dat 

beloofd wat voor de toekomst, met elkaar doorstaan wij crisissen! 

In dit jaarverslag wordt op hoofdlijn beschreven hoe binnen het netwerk handen en voeten zijn gegeven aan de nieuwe missie. Het jaarverslag wordt 

afgesloten met de speerpunten voor 2020-2021.  

  

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



  



Instroom studenten & vraag en aanbod stageplaatsen 

 

Instroom zorg en welzijn 2020-2021 
De tabel geeft de instroom 2020-2021 ten opzichte van 2019-2020 
weer. Na de groei van vorig jaar ten opzichte van 2018-2019, is nu een 
dip te zien in de totale instroom in zowel BOL als BBL Zorg & Welzijn 
(-416). De afname in de BBL (-358) is met name te zien bij de BBL 
opleidingen niveau 2 (Dienstverlening/ Servicemedewerker breed, 
ook andere sectoren dan zorg) en niveau 3 (Maatschappelijke Zorg/ 
Verzorgende-IG). Februari-instroom is niet meegenomen in dit 
overzicht.  
De afname van de instroom in BOL opleidingen (-116) is grotendeels 
te verklaren door numerus fixus Maatschappelijke Zorg niveau 4 in 
Groningen. De BOL opleiding Pedagogisch werk niveau 4 laat een groei 
zien. In de regio Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen is een 
verschuiving te zien: de instroom voor de opleiding 
Onderwijsassistent neemt af, maar de instroom voor Pedagogisch 
Werk niveau 4 neemt toe.  
 
In 2020-2021 was de instroom in de opleiding HBO-Verpleegkunde in totaal 576 (voltijd + deeltijd), vergelijkbaar met de instroom in 2019-2020. 

 

Ontwikkeling stageplaatsen Zorg 
In totaliteit is vraag en aanbod stageplaatsen in 2019-2020 vergelijkbaar 

met het jaar daarvoor. Het totale aanbod is inclusief de stageplaatsen 

buiten de regio. In 2019-2020 is een regioanalyse vraag en aanbod 

uitgevoerd. De regioanalyse heeft uitgewezen dat in Zuidoost/Zuidwest 

Drenthe over het algemeen meer aanbod aan stageplaatsen dan vraag is, 

terwijl in de regio Groningen juist meer vraag dan aanbod is. Daarnaast sluit 

vraag en aanbod qua opleidingen niet altijd goed op elkaar aan: in 

verhouding is er veel stage aanbod voor de opleiding MZ-VZ (2e/3e leerjaar) 

en (te) weinig aanbod voor de opleidingen Mbo-Verpleegkunde (1e/2e 

leerjaar) en Hbo-Verpleegkunde (3e/4e leerjaar). 

 

 

 

MBO BOL  
2019 tov 
2018 

BOL 
2020 tov 
2019 

BBL 
2019 tov 
2018 

BBL 
2020 tov 
2019 

Combi MZ-VZ nv 3  -15 -34 +78 -137 

Maatschappelijke Zorg nv 4 +40 -46 +86 -44 

Dienstverlening/ Servicemedewerker nv 2 +115 +2 +95 -69 

Onderwijsassistent nv 4 +63 -74 -1 +8 

Pedagogisch Werk nv 3 +39 -28 +1 +1 

Pedagogisch Werk nv 4 +20 +58 +71 -52 

Mbo-Verpleegkunde nv 4 +9 -7 +28 -28 

Sociaal Werk nv 4  +10 -33 +27 -26 

Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen nvt +49 nvt nvt 

Totaal +261 -116 +385 -369 



Projecten Doelen voor de projecten  Output  tot en met juni 2021 2021-2022 
NetwerkZON2020: the 
H(ealth) factor 
 

 

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

 
Alle leernetwerken doorlopen vier fasen van 
ontwikkeling:  
1) Interdisciplinaire samenwerking/methode;  
2) Bijdrage aan onderwijsmateriaal;  
3) Studenten, docenten en werkbegeleiders werken 
en leren samen in het leernetwerk;  
4) Verduurzaming van het leernetwerk.  
 

Het project NetwerkZON2020: the H(ealth) factor is per 1 
september 2020 afgerond. Op 29 september 2020  is een 
afsluitend (online) symposium geweest, waar een overzicht 
van de resultaten en opbrengsten zijn gepresenteerd. 
Daarnaast is in kleine groepjes verder gesproken over 
thema’s en mogelijkheden voor een vervolg project. 
 
Inmiddels is de aanvraag voor een vervolg project in volle 
gang: de transities, dilemma’s en programmalijnen die in het 
vervolg project ‘NetwerkZON2026: Modern Health’ centraal 
staan, zijn besproken in verschillende Platforms. De 
aanvraag wordt voor 1 juli 2021 ingediend, de beoogd 
startdatum is september 2021. 

Vervolgaanvraag 
‘NetwerkZON2026: 
Modern Health’ wordt 
ingediend en gaat van 
start. 
 

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

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

3. 50 rolmodellen 

2. Digitale netwerkontwikkeling: Geïntegreerd met 
OnStage 

NetwerkZON Doelmatigheid 
 

 

1. Beproefde onderzoekslijn burgerprofielen 1.  In verschillende branches zijn zorgmodellen ontwikkeld 
waarin o.a. zorgzwaartepakketten, formatie en functie-
opbouw, verwachte vervangingsvraag en te verwachten 
instroom nieuwe medewerkers worden meegenomen. 
Op basis van deze indicatoren zijn regionale voorstellen 
gedaan om de kwantitatieve opgave te verkleinen, o.a. 
domein overstijgende samenwerking stimuleren, 
gezamenlijke monitoring verzuim en behoud en 
samenwerking rondom duurzame zorg. 

Doelmatigheidsmodel  
in gebruik 
 

2. Functieprofielen Zorg Welzijn Healthy Ageing 2.  De focus wordt gelegd op een competentiebouwwerk, in 
plaats van een functiebouwwerk. In de regio zijn goede 
voorbeelden van nieuwe functies waarbij wordt 
aangesloten op generieke competenties, zoals trainee 
Technologie en Innovatie, Healthy Ageing professional, 
ketenverpleegkundige. Multidisciplinair onderwijs wordt 
meer onderdeel van de curricula. 



3. Functionerend regionaal model Doelmatigheid 3.   Overzicht aanbod keuzedelen door ROC’s (48)  
Samen (gezamenlijke ROC’s en werkveld) ontwikkelen en 
aanbieden van 10 keuzedelen en 2 AD’s  
Flexibele opleidingstrajecten (o.a. Flexibele BBL). 

Daarnaast een regioanalyse vraag en aanbod 

stageplaatsen. 
4. Ingerichte nieuwe opleidingen Zorg Welzijn 

Healthy Ageing 
4.    De geïntegreerde opleidingsroutes MZ/VZ worden vanaf 

schooljaar 2017/2018 door alle ROC’s uitgevoerd. Met 
de komst van het nieuwe kwalificatiedossier wordt in 
gezamenlijkheid gekeken naar de toekomst van de deze 
opleiding. Dat geldt ook voor PW. De doorstroom MBO-
HBO wordt gemonitord: wat is de impact van het 
gezamenlijke keuzedeel op de doorstroom? 

Sorgen für, sorgen dass 

 

1.  200 Nederlandse en 200 Duitse studenten Zorg 
en Welzijn nemen deel aan uitwisselingen en 
grensoverstijgend onderwijs 

1. 165 NL en 77 DE studenten Mbo-Verpleegkunde,  
Verzorgende-IG en Hbo-Verpleegkunde 

Pilot 
grensoverstijgende 
Deskundige 
Infectiepreventie; 
door ontwikkelen 
Digitale Job-Bussen en 
thematische Job-
Bussen;  voorbereiden 
vervolgaanvraag. 
Daarnaast monitoring 
en onderzoek naar 
duurzame netwerken.  

2. 60 Nederlandse docenten en professionals Zorg 
& Welzijn en 60 Duitse docenten en 
professionals Zorg & Welzijn nemen deel aan 
uitwisselingen en grensoverstijgend onderwijs 

2. 30 NL en DE docenten en 65 NL en DE professionals Zorg 
& Welzijn  

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

3. 17 Nederlandse en 29 Duitse werkgevers 

4. De ontwikkeling van 2 grensoverstijgende 
modules 

4. 1 grensoverstijgende module start 14 juni 2021 
1 grensoverstijgende module in ontwikkeling 
 

5. Digitaal platform actief 5. Digitaal platform in ontwikkeling 

 

Voortgang wederkerigheid in ICT systemen 

OnStage en Stagematching 
De koppeling tussen de systemen OnStage en Stagematching is actief en wordt inmiddels door een aantal scholen gebruikt. Voor de implementatie van de 

koppeling is een meerlagig governance model afgesproken, waarbij verschillende rollen (waaronder stage coördinator, functioneel beheerder en het 

directieoverleg (DOSS)) vertegenwoordigd zijn. De onderwijskundige implicaties van deze systemen wordt gevolgd binnen Platform Onderwijs & Examinering.  

Voortgang wederkerigheid in meerlagigheid 

Nieuwe doelgroepen voor Modern Health 
De complexe vraagstukken in de regio vragen om een brede benadering van gezondheid, waarbij gezondheid terug komt op alle beleidsterreinen: Health in 

All Policies. Belangrijke elementen als ervaringsdeskundigheid, burgerparticipatie en omgevingsbewustzijn komen nog te weinig aan bod in de huidige 



leernetwerken, terwijl de transities zich juist op dit vlak bevinden. In de vervolg aanvraag ‘Modern Health’ wordt gezondheid (en zorg en welzijnsonderwijs) 

benaderd vanuit de zogenaamde ‘quintuple helix’: overheid, onderwijs, ondernemers/organisaties, maatschappij en (regionale) omgeving.  

Speerpunten 2021-2022 
Komend jaar zal NetwerkZON haar missie en visie verder uitdragen met de diverse partners in de verschillende Convenanten (VVT Groningen en Drenthe), 

Masterplan Ziekenhuizen en Tjaarda Beraad (GGZ). Daarnaast zal de met Duitse en Nederlandse partners (binnen het project Sorgen für, sorgen dass) 

ontwikkelde module “Change management - Technologie in der Pflege” worden verbonden met netwerken als Health Hub Roden, Healthy Ageing 

Hanzehogeschool Groningen, CoVe (Erasmus). Het project NetwerkZON Doelmatigheid gaat haar laatste projectjaar en zal worden opgeschaald. Het 

uitgangspunt ‘het benutten van kansen in de hele regio’ zal verder worden uitgewerkt, door o.a. de regioanalyse vraag en aanbod stageplaatsen te continueren 

en mogelijk vervolgacties naar aanleiding van de analyse gezamenlijk uit te voeren.  


