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Onderwijs 

De landelijke trend van afname van het aantal mbo-aanmeldingen was ook binnen 

Zorgcollege voelbaar. In totaal stonden er in 2022, 1389 studenten ingeschreven, waarvan 

de absolute jaarinstroom 767 betrof. Voor deze studenten is de geprogrammeerde 

onderwijstijd gedurende het jaar volgens rooster gehandhaafd en zijn de vooropgestelde 

beroepspraktijkvormingsuren ongewijzigd gebleven. Opvallend tegenover de constatering 

van het totaal aantal dalingen, was de toename van het aantal starters voor Helpende Zorg 

en Welzijn, het keuzedeel Helpende Plus en studenten zonder startkwalificatie.  

 

Kwaliteitszorg 

Het doel om de functies van manager Onderwijs en Strategische adviseur Onderwijs & 

Kwaliteit te vervullen, is in 2022 vervuld. Voor 2023 investeert Zorgcollege in een nieuwe 

onderwijswereld door het introduceren van mbo niveau 1 bij zorgorganisaties, 

doorontwikkeling en uitbreiding van mbo-certificaten, tijd- en plaatsonafhankelijk leren, 

zelfregulerend leren leren, verhogen van het leerrendement in een digitale leeromgeving, 

innovatie in robotisering en VR, een Leven Lang Ontwikkelen, het opleiden van 

praktijkopleiders en het versterken van basisvaardigheden in samenwerking met diverse 

partners.  

 

Op de uitnodiging van het Ministerie van OCW voor deelname aan de pilot (voorjaar 2022 – 

najaar 2024) ‘kwaliteitszorg met ambitie’ heeft Zorgcollege ‘ja’ gezegd en grijpt hiermee de 

kans ten aanzien van versterking van kwaliteitszorg. In 2022 startte ook het door de overheid 

gesubsidieerde gezamenlijk project (Albeda – Zorgcollege) om flexibel onderwijs vorm te 

geven. Daarvoor is de stuur- en ontwikkelgroep samengesteld, waaruit een eerste opzet en 

uitwerking van het onderwijs is ontstaan. Zorgcollege werkte ook aan kwaliteit en een omslag 

in leercultuur door het verenigen van krachten tussen privaat en publiek.  

 

In 2023 gaat Zorgcollege verder met het versterken van de kwaliteit van onderwijs door het 

implementeren van een taalbeleidsplan, het optimaal inzetten op basisvaardigheden in het 

(flexibel) mbo volwassenenonderwijs en ontwikkelen en uitrollen van een digitale 

leeromgeving ingericht op differentiatie en motiverende didactiek.  

 



Tevredenheid 

Zorgcollege ontving in 2022 18 klachten, met name als uiting van onvrede over 

communicatie en/of bejegening. Zorgcollege wil dat communicatie ten alle tijden helder is en 

trekt daarom lering uit alle klachten. De gemiddelde tevredenheid onder studenten die hun 

diploma hebben ontvangen scoort in 2022 en 7. Gezien het lage aantal reacties (9%) is het 

de vraag hoe representatief deze score is voor de totale populatie. Het voornemen is om hier 

in 2023 een extern onderzoeksbureau in te schakelen.  

 

Examens en opbrengsten 

Het gemiddelde slagingspercentage van de opleidingen was in 2022 76% en er zijn 586 

diploma’s afgegeven. De pilot ‘Digitaal beoordelen in Digibib’ voor de beroepsgerichte 

examens is met positief resultaat geëvalueerd en zal breed ingezet gaan worden. Ditzelfde 

geldt voor het digitaal examineren van rekenen. Steekproeven bij de beroepsgerichte 

examens vonden in 2022 op de schoollocaties plaats en worden in 2023 ook weer 

afgenomen in de beroepspraktijkvormende omgeving. 
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