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Inleiding 
Begin augustus 2020 zijn de drie onderwijsorganisaties; Hoornbeeck College, HZ en Scalda benaderd 
om de vragenlijst (zie bijlage) met betrekking tot het instroomonderzoek uit te zetten onder 
eerstejaars BOL en BBL studenten in de richting zorg en welzijn. De vragenlijst is digitaal beschikbaar 
gesteld door Viazorg via een link: https://viazorg.nl/form/instroomonderzoek-2020, de resultaten 
waren daarmee direct digitaal beschikbaar.  
 
In de maand september is de vragenlijst door 188 studenten ingevuld. De verdeling per 
onderwijsorganisatie is als volgt: 
 

Onderwijsorganisatie Aantal 

Hoornbeeck College 65 

HZ University of Applied Sciences 47 

Scalda 76 

 

Resultaten 
1. Waarom kiezen studenten voor de sector zorg en welzijn? 
60 procent van de studenten geeft aan in deze sector te willen werken omdat ze van betekenis willen 
zijn en mensen willen helpen. Ook past de sector gewoon goed bij ruim 36 procent van de studenten, 
hun interesse ligt er en/of ze wisten van kleins af aan al dat ze in deze sector wilden gaan werken. De 
laatste 4 procent kiest voor de sector omdat ze in de toekomst graag met kinderen willen werken. 
 
2. Waarom kiezen studenten specifiek voor een bepaalde onderwijsorganisatie? 
Met deze vraag willen we achterhalen met welke motivatie studenten kiezen voor een bepaalde 
onderwijsorganisatie.  
 
Voor het Hoornbeeck College geven 48 respondenten terug dat de keuze verband houdt met hun 
geloofsovertuiging. De overige 17 respondenten geven aan deze school gekozen te hebben omdat ze 
goed staan aangeschreven. 
 
De HZ wordt met name gekozen vanwege de locatie (23 respondenten). Studenten geven aan dat de 
keuze ook beïnvloed werd door de inrichting van de school (6 respondenten). Voor studenten die de 
opleiding Verpleeg- en Verloskunde hebben gekozen is de combinatie van opleidingen vaak de 
doorslaggevende factor (5 respondenten). Ook de kwaliteit die de organisatie biedt is van belang 
geweest bij de keuze voor de HZ (11 respondenten). 
 
Bij Scalda zien we een duidelijke motivatie qua locatie (48 respondenten), deze studenten volgen hun 
opleiding graag dicht bij huis. Verder werden kwaliteit (11 respondenten), de inrichting van de 
opleiding (1 respondent) en inrichting van de school (8 respondenten) genoemd als reden om Scalda 
te kiezen. 8 respondenten hebben voor Scalda gekozen omdat hun werkgever samenwerkt met 
Scalda. 
 

https://viazorg.nl/form/instroomonderzoek-2020
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3. Waarom kiezen studenten specifiek voor een opleiding? 
De vragenlijst is ingevuld door 188 studenten van 6 verschillende opleidingen. 
 

Opleiding Aantal 

Agogisch medewerker 
Verzorgende IG 

1 
32 

Combinatie verzorgende en maatschappelijk 30 

Verpleegkunde (MBO&HBO) 78 

Social Work 34 

Combinatie verpleeg- en verloskunde 5 

Maatschappelijke zorg 8 

 
Per opleiding wordt hieronder in mate van belangrijkheid de reden voor de keuze van deze opleiding 
aangegeven. 
 
Agogische medewerker  

1. Deze opleiding past het beste bij mij 
 
Verzorgende 

1. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen 
2. Ik wil werken in de kraamzorg 
3. Deze opleiding past het beste bij mij & de opleiding brengt mij naar mijn droomberoep 
4. Ik wil later in de GHZ werken 
5. Ik heb deze opleiding nodig voor mijn vervolgopleiding 
6. Ik wil later in het ziekenhuis werken 

 
Verpleegkunde 

1. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen 
2. Ik wil later in het ziekenhuis werken 
3. Deze opleiding past het beste bij mij  
4. Ik wil iets doen in de zorg 
5. Ik heb deze opleiding nodig voor mijn vervolgopleiding 
6. De opleiding brengt mij naar mijn droomberoep 
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Verzorgende en maatschappelijk 
1. Deze opleiding past het beste bij mij  
2. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen 
3. Ik heb deze opleiding nodig voor mijn vervolgopleiding 
4. Ik wil iets doen in de zorg 
5. De combinatie trok mij aan 

 
Social Work 

1. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen  
2. Deze opleiding past het best bij mij 
3. Ik wil iets doen in de zorg & Ik heb deze opleiding nodig voor mijn vervolgopleiding 
 

Verpleeg- en verloskunde 
1. De combinatie trok mij aan 
2. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen & ik wil later in het ziekenhuis werken 

 
Maatschappelijk zorg 

1. Ik wil van betekenis zijn/mensen helpen 
2. Deze opleiding past bij mij 

 

4. Wat lijkt studenten het leukst aan de gekozen opleiding? 
De studenten zijn bij het invullen van de vragenlijst natuurlijk nog maar net begonnen met de 
opleiding. Met welke verwachtingen gaan ze de opleiding in? Wat lijkt ze nu eigenlijk het leukst aan 
de gekozen opleiding? 
 
Er zijn drie verschillende antwoorden te onderscheiden waarbij de praktijk en/of stages over het 
geheel op nummer 1 staan (91 respondenten). Daarna volgt het leren van nieuwe dingen, waarmee 
de student dat kan gaan doen wat hij/zij ook heel graag wilt (56 respondenten). Het kunnen helpen 
van mensen en het kunnen zorgen voor mensen (kinderen) volgt op de derde plaats (41 
respondenten).  
 
In onderstaande grafiek de uitkomsten per opleiding. 
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5. Wat lijkt studenten het minst leuk aan de gekozen opleiding? 
Waar zien de studenten nu eigenlijk het meest tegenop, wat lijkt ze nou juist niet zo leuk aan de 
gekozen opleiding?  
 
Bepaalde vakken worden regelmatig genoemd. Engels en andere niet-zorg gerelateerde vakken, zoals 
burgerschap, zijn daarbij zeker geen favoriet. Ook tegen het vak anatomie kijken studenten op. 
Verder zijn studenten bang voor een hoge druk, door de hoeveelheid huiswerk, toetsen en verslagen. 
Echter op de 3e plaats geven mensen aan dat ze het simpelweg nog niet weten wat ze niet leuk gaan 
vinden. 
 
Uit de vorige vraag bleek dat de meeste studenten juist uitzien naar het toepassen van het geleerde 
in de praktijk en de stages. Opvallend is dat juist zaken rondom de praktijk/stage ook genoemd 
worden als minst leuk. Hierbij valt te denken aan: 

 Op een minder leuke stageplaats terecht komen 

 Mensen persoonlijk verzorgen zoals wassen 

 Bedden opmaken 
Op een vijfde plaats staat het overlijden van patiënten en op de zesde plaats de reistijd van en naar 
school. 
 
In onderstaande grafiek de uitkomsten per opleiding. 

 
 
 
 
6. Waar zien studenten zichzelf over 10 jaar? 
Wat doe je over 10 jaar? Een lastige vraag voor sommige studenten, maar anderen hebben hun doel 
juist goed voor ogen. Meerdere antwoorden waren mogelijk bij deze vraag.  
 

1. Zorg (32%) 
Het grootste deel van de studenten weet nog niet precies wat ze gaan doen over 10 jaar, maar dat 
het in de zorg zal zijn dat staat vast.  
 

2. Ziekenhuis (30%) 
Ruim 30 procent van de studenten ziet zichzelf over 10 jaar werken in een ziekenhuis, de meeste 
daarvan volgen nu de opleiding mbo-verpleegkunde.  
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3. GGZ (9%) 
Een deel van de studenten ziet zichzelf later met mensen werken met psychische klachten. 
 

4. Kraamzorg (7%) 
Met name de studenten van de verzorgende IG opleiding bij het Hoornbeeck willen later verder gaan 
in de kraamzorg. 
 

5. Onbekend (6%) 
Ruim 9 procent van de studenten verwacht nog door te leren, dit zijn met name studenten die nu de 
hbo of mbo-verpleegkunde opleiding volgen. 
 

6. Verpleegkunde (6%) 
Sommige studenten hadden het niet over een specifieke specialisatie maar over het algemeen zijn 
van verpleegkundige.  
 

7. Doorleren (5%) 
Bijna 5 procent van de studenten verwacht nog door te leren, dit zijn met name studenten die nu de 
hbo of mbo-verpleegkunde opleiding volgen. 

 
8. Verloskunde (3%) 

Werken als verloskundige en een enkele ambitie voor een eigen verloskundepraktijk bij 3% van de 
studenten.  

 
9. Verzorgende (2%) 

Sommige studenten hadden het niet over een specifieke functie maar over het zijn van verzorgende. 
 

10. Pensioen (1%) 
1 persoon gaf aan (afgerond 1 procent) over 10 jaar met pensioen te zijn. 
 

  



6 
 

Conclusie en advies 
Waarom kiezen studenten voor zorg en welzijn? 
60 procent van de eerstejaarsstudenten kiest voor zorg en welzijn om van betekenis te kunnen zijn 
en om mensen te kunnen helpen. Dit is 5 procent minder dan vorig jaar. Daarnaast geeft 36 procent 
aan dat de sector bij ze past, hun interesse ligt er en/of ze weten altijd al dat ze in de sector willen 
gaan werken. Dit percentage is 10 procent hoger dan vorig jaar.  
 
In Zeeland zijn er drie verschillende aanbieders van onderwijs die inspelen op verschillende 
behoeften. De keuze voor de onderwijsorganisatie wordt met name bepaald door de locatie van de 
school, de geloofsovertuiging van de student en de kwaliteit die de onderwijsorganisatie biedt. Vorig 
jaar vonden de studenten de combinatie van opleiding (Verpleeg- en Verloskunde) een belangrijke 
keus maar dit jaar werd dit minder genoemd, oorzaak is dat veel minder studenten van de 
combinatie opleiding Verpleeg- en Verloskunde de vragenlijst hebben ingevuld. 
 
De keuze voor een specifieke opleiding hangt samen met de keuze voor de sector. Veel studenten in 
de richting verpleegkunde kiezen deze opleiding omdat ze van betekenis willen zijn/mensen willen 
helpen en ze vinden dat de opleiding simpelweg bij hen past. Per opleiding verschilt het we wat de 
hoofdredenen zijn en wat de volgorde van belangrijkheid is voor de studenten.  
 
Studenten kijken het meest uit naar de stages en de praktijkonderdelen die bij de opleidingen komen 
kijken. Het echt helpen van en zorgen voor mensen, is de reden waardoor ze ook voor de sector 
hebben gekozen. Echter staat op nummer 3 van minst leuke dingen óók de praktijk. Hierbij wordt 
voornamelijk het wassen van mensen genoemd. Een klein gedeelte van de studenten ziet ook op 
tegen de omgang met ernstig zieke patiënten of gevallen van overlijden. Voor de opleiders belangrijk 
om hier tijdens de opleiding aandacht aan te besteden. 
 
De niet-zorg gerelateerde vakken zijn het minst favoriet. Daarnaast zijn de studenten ook bang dat 
de hoeveelheid theorie, huiswerk en toetsen veel tijd gaat innemen, waardoor ze een hoge druk 
voelen. Om de opleidingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor studenten is het dus van belang 
dat er veel praktijk in voor komt. Voor de niet-zorg gerelateerde vakken is het van belang de 
studenten te motiveren door ze in te laten zien op welke manier deze theorie terug komt in de 
praktijk. Als laatste is een goede balans qua school en privé belangrijk om zo de druk op studenten te 
verminderen.  
 
Een derde van de studenten (32%) ziet zichzelf over 10 jaar wel in de zorg werken, maar zij noemen 
hierbij geen specifieke specialisatie of onderdeel van de zorg. Het is dus van belang om studenten 
kennis te laten maken met de verschillende facetten van zorg en welzijn, zodat zij na hun opleiding 
hun keuze in de juiste richting kunnen maken. Hierna is het ziekenhuis een plek die door veel (30%) 
van de studenten wordt genoemd, dit is opvallend vaker genoemd dan andere plekken. Het is dus 
van belang om de andere zorg-onderdelen niet achter te stellen en de aantrekkelijkheid hiervan te 
verhogen. 
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Bijlage: vragenlijst 

Wat fijn dat je wilt meewerken aan dit onderzoek! Wij zijn erg 

benieuwd waarom jij gekozen hebt voor de sector zorg en 

welzijn. Door onderstaande vragen beantwoord te krijgen hopen 

we een goed beeld te krijgen van jullie motieven! 

Je mag de vragenlijst anoniem invullen, maar als je je naam 

wel invult kunnen we je in je laatste schooljaar nog eens 

ondervragen en zien of je motivatie is veranderd tijdens de 

opleiding. 

Naam (niet verplicht)  

Woonplaats (niet verplicht)

 

Waarom kies je voor de sector zorg en welzijn? 

 

Onderwijsorganisatie 

Hoornbeeck College HZ University of Applied Sciences

Scalda Anders... 

Waarom heb je gekozen voor deze onderwijsorganisatie? 

 

Welke opleiding volg je nu?

 

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? 

 

Wat lijkt jou het leukst aan deze opleiding? 

 

Wat lijkt jou het minst leuk aan deze opleiding? 

 

Wat doe je over 10 jaar? 

 


