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Definitieve, finale verkennende rapportage ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming
door betrokken stakeholders,
zodat men uiterlijk 23 april 2018 kan aangeven te willen participeren in dit initiatief.
Deze Taskforce is een initiatief van de Christelijke Hogeschool Ede,
is ambtelijk ondersteund vanuit het programma Arbeidsmarkt Drechtsteden,
in nauwe samenwerking met werkgevers in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs.

Bestuurlijke samenvatting
Er is in Dordrecht overtuigend behoefte aan de HBO-opleidingen Verpleegkunde, Social
Work en Lerarenopleiding Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De
minimaal benodigde schaal voor een hogeschool van ongeveer 1000 studenten is
realiseerbaar tussen het beoogde startjaar 2019 en de daarop volgende jaren. De CHEopleidingen passen ook uitstekend bij de maatschappelijke behoefte en
arbeidsmarktbehoefte in de regio Drechtsteden en het beoogde wervingsgebied. Het
initiatief van de CHE vergt uiteraard ondernemerschap. Maar de risico’s van de
investeringen zijn beperkt, terwijl de kans van (maatschappelijk) slagen groot is.
De Drechtsteden willen investeren in het aantrekkelijker maken van de regio voor hoger
opgeleiden. Het aanbieden van hoger onderwijs is hier onlosmakelijk aan verbonden.
Daarnaast past de unieke brede protestants-christelijke identiteit van de CHE uitstekend bij
de inwoners van de regio (inclusief aanstaande studenten en hun ouders). De komst van de
CHE kan ook de onderwijsreputatie van de stad versterken, waardoor er zich ook bij andere
Dordtse instellingen meer studenten kunnen aanmelden. De CHE beoogt met haar aanbod
van opleidingen en christelijke identiteit ook nieuwe doelgroepen te bereiken voor de
sectoren, zoals christenen met een niet-Westerse achtergrond. Ook VO-scholen bevestigen
dit kansrijke perspectief. Voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs geldt bovendien dat het
landelijk bekende ‘Teach-nasium’ concept een impuls geeft aan de instroom van meer
mannen en pre-Masters in het basisonderwijs. Er is overleg tussen InHolland en CHE over
het gezamenlijk afstemmen op de maatschappelijke behoefte aan de Lerarenopleidingen
Basisonderwijs, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor alle betrokken partijen.
Werkgevers in de sectoren steunen het initiatief, want de arbeidsmarktbehoefte aan HBOopgeleiden in deze sectoren is groot. Werkgevers geven aan ook de belangrijke
randvoorwaarden rondom stages en werkplekleren te kunnen realiseren. Ze zijn bereid om
dit in een stageconvenant vast te leggen met de CHE. Om voldoende stageplaatsen te
genereren in de sector zorg en welzijn, dient de CHE als onderdeel hiervan wel de stage
eisen en intensiteit van de stagebegeleiding af te stemmen op de regionale werkgevers. De
CHE heeft aangegeven dit altijd te doen en heeft flexibel inspelen op de arbeidsmarkt ook
een speerpunt gemaakt in haar Instellingsplan 2016-2020.
De risico’s voor het starten van de drie opleidingen zijn beperkt, mede dankzij de
voorgestelde stapsgewijze planning. De randvoorwaarden om de drie opleidingen te starten
in Dordrecht kunnen partijen aan de hand van deze planning gezamenlijk realiseren. Dit
betreft naast het stageconvenant, het afsluiten van een convenant tussen de CHE en de
gemeente over cofinanciering van opstartkosten en huisvesting. Daarnaast is de start
uiteindelijk afhankelijk van het politieke goedkeuringsbesluit van de minister van OCW. Dit
rapport kan de basis vormen om deze aanvraag in te dienen omdat er inhoudelijk rekening
is gehouden met de geldende criteria van de overheid en er in openheid wordt
samengewerkt, onder meer met andere hogescholen.
Bestuurlijk vervolgproces 2018
Deze verkenning wordt gepresenteerd op 13 maart a.s. tijdens de presentatie aan
bestuurders van deelnemende werkgevers. Stakeholders worden gevraagd om uiterlijk voor
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1 april a.s. formeel aan te geven of ze willen participeren in de aanvraag van een CHEnevenvestiging te Dordrecht. De planning ziet er als volgt uit.
I.
Partijen besluiten bestuurlijk te participeren (vóór 23 april 2018)
Hierbij gaat het om het ondersteunen van de aanvraag richting minister van OCW (en
CDHO) vanuit de eigen rol en het meewerken aan onderstaande stappen, voor zover van
toepassing.
II.
Bestuurlijke voorbereiding stakeholders (afgerond: mei 2018)
Dit betreft het participeren in het ondertekenen van onderstaande convenanten, voor zover
van toepassing:
A.
Subconvenant ‘stagecapaciteit’ (§2.3): werkgevers en werkgeversorganisatie
zorg en welzijn, CHE
B.
Subconvenant ‘cofinanciering en huisvesting’ (§4): gemeente Dordrecht, CHE
III.
Aanvraag nevenvestiging bij CDHO/minister (juni 2018)
Op basis van de voorgaande stappen kan de CHE formeel een aanvraag indienen.
Na het succesvol doorlopen van bovenstaande stappen kan de operationele voorbereiding
van de CHE- Dordrecht in september 2018 beginnen, wat op tijd is voor de opstelling van de
begroting 2019 van de CHE. Hierbij zal in de 'branding' van de CHE- Dordrecht enerzijds
gebruik moeten worden gemaakt van de kracht van de merknaam CHE. Maar in de
benaming zal het anderzijds essentieel zijn om de nieuwe regio te benadrukken teneinde de
aantrekkelijkheid in de nieuwe regio te benadrukken.
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Algemene inleiding
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft in haar Instellingsplan 2016-20201 de ambitie
uitgesproken om bij te dragen aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Het College
van Bestuur van de CHE wil in het collegejaar 2018/2019 besluiten hoe ze deze ambitie ook
kan realiseren in Dordrecht/Rotterdam, naast de huidige regio Foodvalley. Deze ambitie
komt voort uit het besef dat het belangrijk is om relevant onderwijs te verzorgen in een
diverse samenleving die grote veranderingen ondergaat. De CHE doet dit vanuit haar
christelijke identiteit die een belangrijke plaats geeft aan de waarde sociale
rechtvaardigheid. Onderwijs vanuit Dordrecht kan voor een context zorgen waarin meer
CHE-studenten, (nog) beter zijn toegerust om als professional de eigen regio te dienen.
Doel en opdracht Taskforce
Zowel B&W als het College van Bestuur (CvB) van de CHE constateren dat zich
ontwikkelingen hebben voorgedaan die een nieuwe aanvraag objectief rechtvaardigen, na
een eerdere poging tien jaar geleden. De arbeidsmarkt is veel krapper, de
opleidingscapaciteit is teruggelopen en de regelgeving gewijzigd. Op initiatief van B&W
Dordrecht en het CvB van de CHE zijn daarom twee bijeenkomsten georganiseerd in
december 2017.
Tijdens deze bijeenkomsten is door werkgevers uit de sectoren zorg, welzijn en
(basis)onderwijs in de regio Drechtsteden besloten een Taskforce op te richten. Het doel
van de Taskforce was om begin maart 2018 een verkenning te presenteren aan bestuurders
van betrokken organisaties over de kansen voor het starten van een CHE-nevenvestiging in
Dordrecht. Op basis hiervan kunnen potentiële stakeholders, CHE en gemeente
een definitief besluit nemen om te participeren in dit traject.
Onderzoeksvragen en algemene conclusie
De vragen die de werkgroep Zorg & Welzijn en werkgroep Basisonderwijs in de Taskforce
hebben verkend zijn:
- Wat is de arbeidsmarktbehoefte en maatschappelijke behoefte aan CHE-opleidingen
vanuit Dordrecht?
- Wat zijn de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken?
De Taskforce concludeert in haar analyse dat er duidelijk behoefte is aan het starten van de
drie CHE-opleidingen vanuit Dordrecht. Het initiatief van de CHE vergt uiteraard
ondernemerschap. Maar de risico’s van de investeringen zijn beperkt, terwijl de kans van
(maatschappelijk) slagen groot is. Indien de stakeholders en Drechtsteden in april/mei 2018
besluiten om mee te werken, kan in principe in augustus 2019 met onderwijs in Dordrecht
gestart worden door de CHE. De Taskforce is op basis van de verkenning positief over de
kans om toestemming te verkrijgen van de minister voor OCW op basis van de hiervoor
geldende criteria en haar analyse. De randvoorwaarden en planning 2018 hiervoor zijn in de
afsluitende paragraaf beschreven.

1

https://www.che.nl/instellingsplan
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Opzet
De eerste vraag blijkt in deze fase het meeste onderzoek te hebben gevraagd en wordt in de
eerste drie paragrafen beantwoord. In §1 wordt allereerst ingegaan op de algemene
maatschappelijke behoefte aan de drie CHE-opleidingen en praktijkonderzoek. Vervolgens
wordt ingeschat hoe groot de potentiële groep studenten is om aan de CHE-Dordrecht te
studeren. Dit betreft met andere woorden de bijdrage van de CHE aan de aanbodzijde van
de arbeidsmarkt. De Taskforce presenteert drie scenario’s die de basis kunnen vormen voor
de bestuurlijke formulering van de ambitie van de CHE.
De specifieke vraag op de arbeidsmarkt naar afgestudeerden op dit gebied wordt
beschreven in de volgende twee paragrafen. §2 presenteert de bevindingen voor de
opleidingen op het gebied van Verpleegkunde en Social Work. In §3 wordt ingegaan op de
(universitaire) lerarenopleiding basisonderwijs. De voor de betreffende paragraaf specifieke
randvoorwaarden worden aan het einde van de paragraaf benoemd. De rapportage sluit in
§4 af met de tweede onderzoeksvraag over de samenwerking met andere
onderwijsinstellingen en randvoorwaarden op het gebied van huisvesting, cofinanciering en
het toepassen van lessen uit het verleden. In een bestuurlijke planning worden de
benodigde acties uit het hele rapport samengevat.
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1. Maatschappelijke behoefte en potentie CHE-Dordrecht
In deze paragraaf wordt een algemeen antwoord gegeven op de eerste vraag die de
Taskforce heeft verkend. Wat is de maatschappelijke- en arbeidsmarkt behoefte? En wat is
de potentiële omvang van het arbeidsmarktaanbod dat de CHE kan opleiden, wat is de
interesse van potentiële studenten om aan de CHE in Dordrecht te studeren? Vervolgens
wordt de vraagzijde van de arbeidsmarkt beschreven.
1.1 Maatschappelijke behoefte
De CHE is een maatschappelijke organisatie die tot doel heeft om de samenleving te dienen
door middel van het aanbieden van HBO-opleidingen en praktijkonderzoek. In welke zin
past de CHE bij de maatschappelijke behoefte van de regio Drechtsteden? Naar mening van
de Taskforce past deze in twee opzichten bij de Drechtsteden.
In de eerste plaats draagt de vestiging van een hogeschool bij aan de regionale arbeidsmarkt
en in het bijzonder aan de aantrekkingskracht van de regio Drechtsteden2. Het ontbreken
van hoger onderwijs van zekere schaal is Dordrecht, is opmerkelijk in vergelijking met
andere steden in de provincie Zuid-Holland. De Taskforce verwacht dan ook dat de komst
van de CHE mogelijk positief bijdraagt aan het onderwijsprofiel van Dordrecht en daarmee
aan de instroom bij andere onderwijsinstellingen. Dit kan bijdragen aan een hoger
opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de regio, wat een belangrijke vestigingsfactor
is voor bedrijven.
Ten tweede past de christelijke identiteit van de CHE bij de regio Drechtsteden. Er zijn veel
studenten en ouders die belang hechten aan opleidingen die de persoonlijke christelijke
levensbeschouwing verbinden met professionaliteit. CHE-studenten vertegenwoordigen
volgens interne CHE-onderzoeken de volle breedte van alle protestants-christelijke
richtingen. Naast lidmaatschap van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en
evangelische genootschappen, hebben studenten regelmatig ook een reformatorische of
gereformeerde achtergrond. In Dordrecht hopen wij nadrukkelijk ook allochtone christenen
aan te spreken, waardoor de diversiteit toeneemt onder studenten en docenten. De
persoonlijke benadering van het onderwijs aan de CHE kan hieraan bijdragen.
Daarnaast hebben werkgevers in het algemeen graag afgestudeerden van de CHE vanwege
de kwaliteit die men toeschrijft aan de instelling. De CHE leidt studenten deels ook op voor
organisaties die een christelijke identiteit hebben, hoewel dit sterk verschilt per opleiding.
De cliënten en leerlingen van deze organisaties hebben in het algemeen graag te maken met
professionals die hun christelijke achtergrond begrijpen.
In de context van de regio verdient het belang van praktijkonderzoek aandacht. Dordrecht
kan gezien worden als een stad op de grens ligt tussen de Randstad en een meer landelijk
gebied. Praktijkonderzoek naar maatschappelijke transities in beide soorten gebieden kan
bijdragen met een multidisciplinaire aanpak op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.
Voor de sector zorg & welzijn geldt daarnaast meer specifiek dat IT in de zorg een belangrijk
onderwerp is in het kader van transities.
2

https://www.arbeidsmarktbeleiddrechtsteden.nl/dds/up/ZkascwmJgC_Kansen_zien_en_kansen_grijpen_v0_8
DEF.pdf
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1.2 Arbeidsaanbod: analyse behoefte CHE-opleidingen onder potentiële studenten
Hoe groot is de potentiele doelgroep (studenten) die de CHE kan bedienen vanuit
Dordrecht? Dit is met andere woorden de bijdrage van de CHE aan de aanbodzijde van de
arbeidsmarkt. Om drie scenario’s te presteren worden drie beredeneerde stappen gezet:
het nieuwe wervingsgebied wordt afgebakend, dit nieuwe gebied wordt vergeleken met het
huidige wervingsgebied en tenslotte wordt het mogelijke substitutie effect beschreven.
In de eerste plaats bakenen wij het wervingsgebied af door uit te gaan van 1 uur reistijd tot
Dordrecht. Hierdoor wordt een groot deel van Zuid/West Nederland ontsloten. Grafisch kan
dit als volgt worden weergegeven. Per plaats is de reistijd weergegeven3.

Afbeelding 1: reistijd naar Dordrecht CS met openbaar vervoer

De tweede stap die we zetten is het aantal potentiele CHE-studenten inschatten in dit
nieuwe wervingsgebied. Hiervoor wordt ervan uitgegaan dat stemgedrag4 de belangrijkste
indicator is voor het keuzegedrag van potentiele CHE-studenten (stemmers op
ChristenUnie, maar ook bijvoorbeeld CDA). Dit is in onderstaande afbeeldingen
weergegeven. Identiteit is namelijk een zeer belangrijke factor bij de keuze van studenten
voor de CHE die niet alleen politiek kan worden uitgedrukt maar ook de keuze voor een
onderwijsinstelling beïnvloedt. Volgens recent CHE-onderzoek (2017) naar keuzemotieven
van nieuwe CHE-studenten blijken namelijk de belangrijkste factoren te zijn: christelijke
identiteit, nabijheid, kwaliteit, kleinschaligheid en een goede sfeer5. Op basis hiervan is het
aannemelijk dat de potentie per CHE-opleiding vanuit Dordrecht vergelijkbaar is met die in
Ede6.

3

Op basis van NS-reisplanner (www.ns.nl) en Google Maps
Op basis van https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing15-maart-2017 weergegeven in Google Maps
5
Intern onderzoek CHE-afdeling Marketing&Communicatie (november 2017)
6
Uitgaande van onder andere een minimaal vergelijkbaar: aantal kinderen (potentiële studenten), samenhang
tussen stemmen op een christelijke partij en een keuze voor christelijk HBO en andere aanbieders.
4
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Afbeelding 2: stemmers op CU (links) respectievelijk CDA (rechts) per kieskring (Tweede Kamer 2017)

Ten derde dient ingeschat te worden wat het mogelijke vervangingseffect is van een
vestiging in Dordrecht; hoe groot is het percentage studenten dat momenteel voor CHE-Ede
kiest, dat in de toekomst mogelijk voor de vestiging Dordrecht zal kiezen? In statische zin is
dit substitutiegevaar zeer waarschijnlijk beperkt. Hieronder is grafisch weergegeven waar
studenten bij inschrijving aan de CHE wonen7. Een zeer groot deel van de huidige CHEstudenten blijkt in het huidige wervingsgebied te wonen van de CHE (driehoek Arnhem,
Zwolle, Utrecht). Deze data worden indirect bevestigd door onderzoek waaruit blijkt dat 73
procent van de tweedejaars voltijdse CHE-studenten nog thuis woont; studenten vinden
reistijd een belangrijke factor bij hun opleidingskeuze en zullen dit dus beperken tot een
redelijke afstand8.

Afbeelding 3: binnen de rode cirkel woont een zeer grote meerderheid van de nieuwe CHEstudenten (2012-2016)

Scenario’s omvang CHE-Dordrecht
Op basis van deze drie stappen kan bij wijze van conclusie een indicatieve potentiële
studenteninstroom worden beschreven voor de CHE-Dordrecht. Dit wordt gedaan op basis
van drie scenario’s voor de drie opleidingen in Dordrecht: optimistisch, voorzichtig en
7
8

Bron: Interne data CHE-afdeling Marketing&Communicatie najaar 2017
Bron: Intern onderzoek CHE-afdeling Marketing&Communicatie (november 2017)

11

pessimistisch. Deze scenario’s gaan uit van een (al dan niet geleidelijk) groeiende instroom
die pas na 6 jaar wordt gerealiseerd. Op basis van de instroomgegevens voor de
opleidingen9 leidt dit tot de volgende inschatting van de CHE te Dordrecht (zie onderstaande
tabel 1).
Opleiding
(alle varianten)

Instroomjaar
2017 Ede

Scenario
instroom
Dordrecht in
2024
= X%
instroom Ede
2017
Optimistisch
100%

Voorzichtig
66%

Pessimistisch
50%

bachelor opleiding
verpleegkundige

280

280

185

140

b. opleiding leraar
basisonderwijs

158

158

104

79

b. opleidingen

296

296

195

148

734

734

484

367

social work (incl. GPW)
Totaal

Tabel 1: 3 scenario’s over instroomverwachting 3 bacheloropleidingen in 2024 (alle
opleidingsvarianten)
De Taskforce ziet reële mogelijkheden om in enkele jaren, maar uiterlijk binnen zes jaar, uit
te groeien naar een instroom per opleiding van 100 studenten. Tussen augustus 2019-2022
groeit de instroom per opleiding dan van 1 naar 4 klassen (van 30 naar ruim 100 studenten).
In zes jaar tijd kan de CHE-vestiging Dordrecht dan ongeveer 1000 studenten onderwijs
aanbieden uitgaande van een voorzichtig tot pessimistisch scenario.
Deels zal deze studenteninstroom bestaan uit een doelgroep die nu nog niet kiest voor deze
opleidingen of zelfs voor hoger beroepsonderwijs. Een beperkt deel zal de CHE-Dordrecht
verkiezen boven Ede. Gelet op het grote wervingsgebied verwachten we dat de eventuele
keuze van studenten voor de CHE-Dordrecht, een zeer beperkt negatieve impact zal hebben
op de instroom van andere hogescholen in het grote wervingsgebied (inclusief CHE-Ede). De
specifieke identiteit van de regio en de CHE zijn de maatschappelijke gronden op basis
waarvan de Taskforce dit als redelijk beschouwt. Uiteraard dient er wel afstemming te
blijven plaatsvinden met andere collega hogescholen in het beoogde wervingsgebied.
9

Bron:
http://cijfers.vereniginghogescholen.nl/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=1_instroom.qvw&lang=enUS&host=QVS@win-3ljdvupmkp8&anonymous=true
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Specifieke randvoorwaarde: 3 opleidingen
De minimaal benodigde omvang van 1000 studenten blijkt dus een realistische verwachting
te zijn. Dit is namelijk ook de omvang van andere kleine hogescholen in Nederland; zij
kunnen ook zowel bedrijfseconomisch als onderwijsinhoudelijk gezien zelfstandig bestaan10.
Gelet op het feit dat de CHE-opleidingen met name voltijdse studenten bedienen, is dit
tevens een eerste randvoorwaarde die de Taskforce constateert om bedrijfseconomisch
duurzaam te investeren in de CHE-Dordrecht. De CHE dient te starten met de drie
onderzochte opleidingen, met een focus op de voltijdse varianten (en de eventueel hieraan
gekoppelde duale theorie-praktijk).

10

https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/hbovt18/1358
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2. Arbeidsmarktvraag: opleidingen zorg en welzijn
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de behoefte op de arbeidsmarkt aan HBO’ers
Social Work en Verpleegkunde vanuit het specifieke CHE-profiel; wat is de vraag op de
arbeidsmarkt naar CHE-alumni in deze twee sectoren? En is er sprake van extra behoefte
aan opleidingscapaciteit zoals aangeboden door de CHE?
Daarnaast wordt specifiek ingegaan op twee specifieke knelpunten die de Taskforce heeft
geconstateerd om meer opleidingscapaciteit te realiseren. Dit betreft de specifieke
randvoorwaarde om meer gezamenlijke stagecapaciteit te genereren. En het daarnaast in
balans brengen van de studentbegeleiding die door de CHE verwacht wordt op de werkplek.
2.1 Arbeidsmarktbehoefte
De arbeidsmarktbehoefte is in de sectoren zorg en welzijn groot in de komende jaren. In
algemene zin worden er landelijk (nog grotere) moeilijkheden verwacht bij het vinden van
geschikt personeel in de zorg en welzijn op HBO-niveau. Hier zullen volgens het ROA11 de
knelpunten hoofdzakelijk geconcentreerd zijn bij hbo- en wo-opgeleiden. De grote vraag
naar zorgfunctie12s komt voort uit zowel de stijgende vraag naar zorg door de toenemende
vergrijzing, als de investeringen in de sector.
Een enquête13 van de regio Drechtsteden onder de werkgevers laat een grote behoefte aan
HBO-opgeleiden zien. Omdat de respons zeer hoog was, is dit een sterk signaal.
Onderstaande tabel illustreert de tekorten van twee van de beoogde regio’s: Rijnmond en
Zuid-Holland Zuid14. Voor de beoogde CHE-opleidingen Verpleegkunde en Social Work geldt
een aanzienlijk tekort in de geprognotiseerde periode.

11

http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2018/01/ROA_R_2017_10.pdf
Zie ook de landelijke prognose van het UWV (maart 2018): https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheetarbeidsmarkt-zorg.pdf
13
Intern onderzoek Drechtsteden (januari 2018), uitgevoerd door K. Struijk (Intacto)
14
bron: werkgeversorganisatie Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid
12
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Regio Zuid-Holland Zuid
Aantal
Overschot/
Overschot/
werknemers
tekort
tekort
2017
2018
2021

Regio Rotterdam Rijnmond
Aantal
Overschot/
Overschot/
Werknemers
tekort
tekort
2017
2018
2021

TOTAAL
Overschot/
tekort

Verpleegkundige
(NLQF 6: HBO)

1.660

-224

-514

4.887

-341

-504

-1.018

Social Work (oude
variant SPH) (NLQF
6)

1.387

-25

-76

3.579

-125

-203

-279

Social Work (oude
variant MWD)
(NLQF 6)

544

+5

+6

1.677

-17

-45

-39

Social Work (oude
variant CMV)
Vorm. (NLQF 6)

162

-11

-24

502

-35

-68

-92

Pedagogiek (NLQF
6)

609

+9

+8

1.770

+15

+11

+19

Verpleegkundige
(NLQF 4: MBO)

3.766

-304

-787

10.967

-345

-545

-1.332

Verzorgende
(NLQF3: MBO)

3.434

-182

-470

10.145

-343

-576

-1.046

Opleidingen
zorg & welzijn

2021

Tabel 2: de grote vraag naar HBO-opgeleiden in twee van de beoogde regio’s (blauw
gearceerd: de beoogde CHE-opleidingen zorg en welzijn te Dordrecht)

2.2 Behoefte aan CHE- opleidingscapaciteit
Wat is de behoefte aan de komst van nieuwe HBO-opleidingen zorg en welzijn, met name
de voltijdse varianten, gelet op deze arbeidsmarktkrapte? (Deeltijdstudenten zijn veelal al
werkzaam bij hun werkgever op MBO-niveau. Duale studenten kunnen vanaf het derde jaar
werkzaam zijn bij een werkgever, naast hun opleiding).
De CHE biedt in het domein zorg en welzijn de volgende HBO-opleidingen (bachelor) aan in
de varianten:
1 Social Work, met de uitstroomprofielen:
a. Jeugdzorg pedagogiek
b. Geestelijke Gezondheidszorg
c. Gehandicaptenzorg
d. Welzijn & Samenleving
e. Variant: Godsdienst Pastoraal Werk
2 Verpleegkunde
De Taskforce heeft de problematiek in de zorg extra aandacht gegeven. (De
maatschappelijke behoefte bij sommige werkgevers aan studenten met een christelijke
identiteit wordt hieronder gemakshalve buiten beschouwing gelaten, maar versterkt dit).
De zorg heeft te maken met een ‘kip-ei’ probleem door de grote arbeidsmarktkrapte en een
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groot tekort aan stageplaatsen. Bij HBO-verpleegkunde geldt dat de maximale
opleidingscapaciteit daarom bereikt is bij de omliggende opleidingen. Zie onderstaande
tabel 315. Dit is in potentie risicovol voor de kwaliteit van de aangeboden zorg in de regio
Drechtsteden. (Merk overigens op dat de CHE-opleiding bovendien relatief efficiënt is, gelet
op het hoge studierendement. Het investeren in het opleiden en stagelopen heeft dus een
relatief hoge kans om voor de sector te renderen).
Hogeschool

# max. opleidingsplaatsen # inschrijvingen % studie2018/2019
2017/2018
rendement
na 5 jr. (en 8 jr.)
voltijdse variant

Hogeschool Rotterdam

500

520

36 (66)

Avans Hogeschool
(Breda, Den Bosch)

380

504

55 (76)

De Haagse Hogeschool

330

297

53 (61)

CHE vanuit Ede
(2/3 VTO, 1/3 DuaalDeeltijd)

n.v.t.

280

55 (81)

Tabel 3: te beperkte opleidingscapaciteit van hogescholen in de omgeving van Dordrecht
Dit probleem is niet alleen een uitdaging voor de regio Drechtsteden, maar een landelijk
probleem. Daarom is er een landelijke afspraak gemaakt tussen VWS en de Vereniging
Hogescholen16 om volop in te zetten op maximaal verantwoorde groei van het aantal
studenten verpleegkunde. Het kan gesteld worden dat de komst van de CHE-opleiding hier
mede invulling aan geeft. Hiervoor dient het ‘kip-ei’ probleem te worden opgelost; er
kunnen alleen meer studenten worden opgeleid als er voldoende stagebegeleiders zijn,
maar een tekort aan stagebegeleiders vereist meer afgestudeerden die deze rol van
stagebegeleider kunnen vervullen.
2.3 Twee specifieke randvoorwaarden
Opleidingscapaciteit vereist voldoende stageplaatsen en daarbinnen goede begeleiding van
studenten. Hieronder worden twee samenhangende randvoorwaarden toegelicht:
- is het stagebegeleidingsconcept niet onnodig belastend voor werkveldpartners (2.3.1)?
- hoe kunnen we regionaal als onderscheiden sectoren gezamenlijk en per werkgever
voldoende stagecapaciteit genereren (2.3.2)?
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bewerkt op basis van: https://hbo.bachelors.nl/numerus-fixus/# ;
http://cijfers.vereniginghogescholen.nl/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=1_instroom.qvw&lang=enUS&host=QVS%40win-3ljdvupmkp8&anonymous=true;
http://cijfers.vereniginghogescholen.nl/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=5_rendement.qvw&lang=enUS&host=QVS%40win-3ljdvupmkp8&anonymous=true
16

http://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/2000-extra-voltijds-studenten-verpleegkunde
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De Taskforce adviseert de invulling van deze randvoorwaarden in een stageconvenant
tussen werkgevers, werkgeversorganisatie en CHE vast te leggen.
2.3.1 Randvoorwaarde: begeleiders op de werkplek niet overbelasten (CHE)
Werkgevers hebben één cruciale belemmering geconstateerd om met de CHE samen te
werken en deze kan als volgt worden geformuleerd. “CHE voorkom het overvragen van onze
werkveldbegeleiders in de zorg. Dit is met name een probleem bij de vernieuwde opzet van
de deeltijd- en duale opleidingen. Ondersteun CHE-studenten als instelling voldoende door
ons regionale maatwerk, per sector aan te bieden (zorg resp. ‘social work’). En probeer
innovatieve nieuwe begeleidingsvormen voor stagiaires te vinden.”
De CHE heeft deze oproep op directie- en bestuurlijk niveau besproken. Ze heeft in reactie
hierop aangegeven dat ze de werkplekbegeleiding altijd in overleg met het werkveld invult,
wat de CHE zelf beschouwt als een reden voor de "bekende CHE-kwaliteit".
Voor in ieder geval een grote meerderheid van de werkgevers in de Taskforce is deze
toezegging ruim voldoende aanleiding om in overleg dit urgente vraagstuk samen op te
lossen. Daar waar werkgevers stagecapaciteit dienen te genereren, is dit een
doorslaggevende bijdrage om de CHE-Dordrecht mogelijk te maken. Andere hogescholen
bieden dit namelijk ook en de bekende CHE-kwaliteit en flexibiliteit schept daarmee
verwachtingen.
De begeleidingsaanpak zal in partnerschap, per sector geconcretiseerd moeten worden. Dit
zal in gedaan moeten worden aan de hand van de criteria:
- Verantwoorde begeleiding van studenten passende bij de persoonlijke aandacht
voor studenten, ook al is zelfregie belangrijk in het onderwijsconcept (met name bij
voltijdse, jonge studenten)
- Geen onnodige belasting van de professionals in het werkveld, want de werkdruk is
hoog en de werkbegeleiders zijn schaars op HBO-niveau
- Samen zoeken naar innovatieve werkvormen die ook efficiënt zijn voor de CHE,
wellicht kunnen we hiermee ook bijdragen aan het doorbreken van de landelijke
problematiek op dit gebied
2.3.2 Randvoorwaarde: stagecapaciteit genereren (werkgevers en werkgeversorganisatie)
Hoe creëren we in algemene zin voldoende stagecapaciteit, in het bijzonder tijdens de
opstartfase van zes jaar? Zonder stageplaatsen kan geen enkele HBO-opleiding immers
functioneren. De Taskforce constateert op basis van een inventarisatie dat de deelnemende
instellingen voldoende stageplaatsen kunnen organiseren indien alle partijen meedoen in
onderlinge samenwerking. Deze aantallen zijn opgenomen in verslagen van de werkgroep
zorg&welzijn en bevestigen het onderzoek van Drechtsteden17 (zie grafiek 1).
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Uitgevoerd door K. Struijk (Intacto)
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Grafiek 1: de grote bereidheid in de regionale sectoren zorg en welzijn om bij te dragen
De Taskforce adviseert om deze bereidheid de basis te laten vormen voor het geadviseerde,
nog af te sluiten ‘stageconvenant’. De volgende aspecten dienen deel uit te maken van dit
stageconvenant in het licht van het doel voldoende stagecapaciteit te genereren:
- Individuele werkgevers zijn bereid om vanuit hun individuele strategische HRMagenda’s studenten te werven, te boeien en te binden (denk bijvoorbeeld aan
vooruitzichten op een baan, stagevergoeding en/of studietegemoetkoming).
- Dit kan betekenen dat specifieke werkgevers in de regio gevraagd wordt hoe ze een
sectorale bijdrage kunnen leveren die groter is dan strikt noodzakelijk is voor de
eigen personeelsvoorziening.
- De regionale werkgeversorganisatie Zorg&Welzijn18 dient dit onderwerp op korte
termijn expliciet te bespreken met aangesloten leden op korte termijn. Ook past het
groeien in opleidingscapaciteit bij de onlangs afgesproken intenties met betrekking
tot het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).
- Waar mogelijk kan subsidiegeld van SectorplanPlus ingezet worden voor het duaal of
in deeltijd opleiden van hbo verpleegkundigen.
- Relevante aspecten om bij beide voorgaande aanpak van stagecapaciteit te
betrekken zijn:
o Studie- en sectoruitval gezamenlijk in de keten beperken maakt ons samen
efficiënter.
o Inhoudelijke betrokkenheid bij up-to-date houden van de opleidingen en de
plaats van stages daarbinnen.
Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van het samenwerkingsconstruct zoals dit geldt
tussen de schoolbesturen en de CHE-lerarenopleiding basisonderwijs (‘PLG-netwerk’). Dit
wordt formeel geaccrediteerd door de NVAO en is een uitgewerkte en beproefde vorm.
18

http://www.zorgenwelzijnzhz.nl/14-11-2017-subsidiesectorplanplus
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3. Arbeidsmarktvraag: opleiding Leraar basisonderwijs
Wat is de vraag op de arbeidsmarkt naar CHE-afgestudeerden in de sector primair
onderwijs? De behoefte aan leraren die aan de CHE zijn opgeleid blijkt groot. Dit heeft niet
alleen met de arbeidsmarkt (3.1) te maken, maar ook met het unieke opleidingsprofiel zoals
dit in de afgelopen jaren is ontwikkeld (3.2).
3.1 Arbeidsmarktbehoefte
De arbeidsmarktbehoefte aan leraren basisonderwijs is voor de komende jaren groot en in
de beoogde wervingsregio zelfs erg groot. Het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en
het ROA (2017) laten beide zien dat de urgentie groot is om nieuwe leraren op te leiden. In
onderstaande tabel19 wordt dit inzichtelijk gemaakt voor één van de regio´s die de CHE nu al
bedient met haar PraktijkPabo variant: Rijnmond.

Grafiek 2: het grote tekort aan leraren PO
De bevestiging van de behoefte hieraan blijkt ook uit het nu 2 jaar lopende experiment met
het concept CHE-PraktijkPabo, wat volgens studenttevredenheidsonderzoek goed
gewaardeerd wordt. In samenwerking met een aantal schoolbesturen aan de zuidas van de
Randstad worden momenteel 50 studenten duaal opgeleid volgens dit concept. Er is grotere
behoefte aan studenten bij schoolbesturen dan de CHE kan plaatsen20. Door het starten van
een nevenvestiging zal hier naar verwachting in belangrijke mate verandering in kunnen
brengen; het is aantrekkelijker voor potentiële studenten omdat er helemaal niet meer naar
Ede hoeft te worden gereisd.
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https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/vergaderingenbestuur/bestuur/regionale_arbeidsmarktanalyses_2016/Infographics_Reg._Arb.mrkt_Rijnmond.pdf
20
Zie interne verslagen CHE-stuurgroep PLG-netwerken

3.2 Behoefte aan CHE-opleidingscapaciteit
Daarnaast constateert de Taskforce dat de maatschappelijke behoefte aan de CHE-opleiding
om diverse redenen toegevoegde waarde heeft. Merk op: deze opleiding heeft een
voltijdse, voltijdse-duale (PraktijkPabo) en een deeltijdse variant.
Met haar brede protestants-christelijke identiteit (§1) onderscheidt de CHE-pabo zich van
andere opleidingen. Dit is relevant vanwege de relatief verzuilde structuur van het primair
onderwijs. In de tweede plaats onderscheidt de CHE zich ook door zich ook te richten op een
nieuwe, atypische doelgroep. Met behulp van het ‘Teachnasium concept’21 vindt werving
plaats onder ambitieuze leerlingen op het HAVO/VWO. In het bijzonder zullen mannen en
Nederlanders van niet-Westerse komaf actief worden uitgenodigd om hieraan deel te
nemen, zodat de diversiteit van PABO-instroom groeit en daarmee uiteindelijk ook op de
samenwerkende basisscholen.
Doorstroom van deze Teachnasium-leerlingen naar de lerarenopleidingen versterkt ook
aanmerkelijk het onderzoekende vermogen van de aanstaande leraren. HAVO-leerlingen die
het 2 jaar durende traject hebben afgerond met een 8 als gemiddelde op hun eindlijst,
hebben toegang tot de universitaire route van de CHE-pabo. Afgestudeerden hebben
daardoor zelfs onderzoeksvaardigheden op WO-niveau in plaats van HBO-niveau. (Diverse
schoolbesturen hebben inmiddels aangegeven om aan te willen haken bij het experiment
dat in 2018/2019 start in samenwerking met GSR en Passie-Rotterdam).
Dit sluit ook aan bij succesvolle samenwerking met Wageningen University op het gebied
van onderzoekend leren voor alle pabo-studenten. Dit kan ook bijdragen aan meer interesse
van leerlingen in de technieksector. Dankzij dit doorontwikkelde opleidingsconcept dragen
CHE-studenten competent en met enthousiasme het belang van wetenschap en techniek
over.
Specifieke randvoorwaarde
De Taskforce heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd om in de eerste plaats niet te
concurreren, maar samen te werken met de reeds bestaande PABO in Dordrecht. Dit lijkt
mogelijk te zijn vanwege het sterk onderscheiden CHE-profiel zoals dat hierboven
beschreven is. Op bestuurlijk niveau is hierover overleg geweest met hogeschool InHolland.
Daarin is uitgesproken dat InHolland en de CHE elkaar wederzijds beogen te versterken en
hierop zullen samenwerken. Gelet op de uitstekende samenwerking binnen de Vereniging
Hogescholen en binnen de gezamenlijke Master Educational Leadership bestaat hiervoor al
een vertrouwenwekkende basis.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31288/kst-31288-533.html ;
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E83B59551B6BA0F9!260&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&au
thkey=!ABB29dxI4ToOfTc
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4. Onderwijspartners en randvoorwaarden
In de voorgaande paragrafen is met name ingegaan op de eerste onderzoeksvraag: de
behoefte op de arbeidsmarkt en de maatschappij aan CHE-Dordrecht. In deze paragraaf
gaat de verkenning van de Taskforce in op randvoorwaarden waarmee rekening gehouden
moet worden.
4.1 Andere onderwijsinstellingen: hogescholen en toeleverende VO-onderwijspartners
Uiteraard vormt nieuwe of verdiepte samenwerking tussen werkgevers en de CHE geen
belemmering voor werkgevers om ook met andere hogescholen samen te werken. Het
betekent voor de betreffende werkgever wel een extra coördinatie belasting. Voor kleine
tot middelgrote werkgevers is samenwerking met twee hogescholen veelal haalbaar. Voor
grotere werkgevers kan samenwerking met drie hogescholen ook uitstekend werken. Het is
voor stagebegeleiders van studenten veelal prettig om te specialiseren in het curriculum van
één à twee opleidingen, maar dit veronderstelt wel dat er meerdere stagebegeleiders zijn.
Voor de CHE is deze situatie overigens al een bestaande praktijk. De CHE werkt bovendien in
vele organen samen met andere hogescholen en heeft de ervaring dat samenwerking in het
algemeen uitstekend mogelijk is, zoals met InHolland en binnen Radiant-lerarenopleidingen.
Daar waar het toegevoegde waarde heeft en haalbaar is, zullen we (blijven) samenwerken
met andere hogescholen, maar in ieder geval transparant informeren.
De vraag die we met een groep christelijke scholen en individuele algemene scholen hebben
verkend is of men potentie ziet om doorstroom te realiseren. Deze vraag blijkt in grote
meerderheid positief te worden beantwoord. Het realiseren van doorlopende leerlijnen zal
wel creativiteit vereisen gelet op de grote verschillen tussen diverse scholen voor
HAVO/VWO en MBO in het grote wervingsgebied. Dit is verder niet beschreven in deze
verkenning maar vraagt wel om aandacht in het vervolg.
Met name bestaande samenwerkingsvormen bevatten waarschijnlijk de sleutel hiervoor,
naast bereidheid tot samenwerken en een goede kwaliteit. Op het gebied van
lerarenopleidingen is dit bijvoorbeeld het ‘Teachnasium’. Hierbij wordt samengewerkt
wordt met onder meer GSR, De Passie en enkele andere VO-scholen uit Rotterdam en
Drechtsteden. In de zorg wordt samengewerkt tussen Hoornbeeck en de CHE-opleiding
Verpleegkunde.
4.2 Randvoorwaarde huisvesting
Mede gelet op het grote wervingsgebied is het belangrijk om onnodig reizen in en naar
Dordrecht te voorkomen. Drie aspecten zijn in dit licht relevant. Deze zullen in overleg
tussen de CHE en de Drechtsteden moeten worden gefaciliteerd, mede in samenhang met
cofinanciering van de opstartfase.
a. Locatie CHE-Dordrecht
De volgende eisen zijn belangrijk voor het onderwijsgebouw:
- Deze moet zeer dichtbij station Dordrecht CS zijn.
- Alle opleidingen aan de CHE op 1 locatie omdat studenten het waarderen als ze bij een
voldoende grote instelling passen.

21

- Passende infrastructuur van de locatie: lokalen, overlegruimtes, werkplekken docenten,
studielandschap studenten, sportzaal, technische infrastructuur (incl. ICT) en
horecavoorzieningen zeer nabij.
- De uitstraling van het gebouw dient kwalitatief te zijn, ook in relatie tot eventuele andere
gebruikers van het pand.
- De naam Christelijke Hogeschool Ede zal in de branding heroverwogen moeten worden; de
naam van de regio dient er letterlijk in te worden verwoord. Hierbij geldt dat de naam ook
aantrekkingskracht moet hebben voor studenten die een (groot)stedelijk gebied zoeken.
b. Rooster
Het onderwijs dient geconcentreerd te worden op twee tot drie lesdagen, zodat studenten
niet onnodig hoeven te reizen vanaf hun woonadres.
c. Studenthuisvesting
Uitgaande van 25 procent uitwonende studenten en de verwachting dat binnen 5 jaar
minimaal 1000 studenten zullen studeren aan de CHE-Dordrecht, zal er een behoefte zijn
aan minimaal 250 kamers.
4.3 Randvoorwaarde cofinanciering
Het starten van een nevenvestiging als publiek gefinancierde hogeschool, vergt een
betekenisvolle investering die niet geheel uit reguliere middelen kunnen worden
gefinancierd. Deze zullen met name neerslaan in de eerste zes jaar, waarna de
nevenvestiging voldoende schaal heeft bereikt. De grootste kosten hebben betrekking op
huisvesting en personeelskosten (waaronder reistijd- en kosten voor een beperkte groep
kerndocenten van de CHE-locatie Ede).
4.4 Overige randvoorwaarden op basis van lessen uit het verleden
Op basis van het doorlopen proces en eerdere inspanningen om hoger onderwijs in
Dordrecht te vestigen, vraagt de Taskforce aandacht voor de volgende randvoorwaarden.
a. Borg op essenties de gelijkheid van de opleidingen per vestiging
Het starten van de drie opleidingen is relatief eenvoudig indien er gebruik wordt gemaakt
van de bestaande opleidingsinfrastructuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het curriculum,
toetsing, onderwijs- en examenreglement, elektronische leeromgeving, een beperkte groep
senior docenten die op beide vestigingen werken en een geïntegreerde samenwerking met
de werkgevers per sector in de twee regio’s. Daarom dienen de opleidingen in de
vestigingen Ede en Dordrecht op essenties gelijk te blijven.
Dit laat onverlet dat het niet alleen onvermijdelijk, maar ook gewenst is dat er culturele
verschillen tussen de CHE vestigingen zullen ontstaan omdat de regio’s verschillen. De
spanningen tussen gelijkheid op essenties en culturele verschillen dienen geaccepteerd te
worden op leidinggevend en professioneel niveau. Dit is namelijk wat vastgesteld is in het
CHE-Instellingsplan 2016-2020. Op deze manier ontstaat wederzijdse versterking tussen Ede
en Dordrecht. En er kunnen bijvoorbeeld verschillende verbredingsminoren worden
aangeboden waarbij studenten uit Ede en Dordrecht de andere vestiging bezoeken.

22

b. Operationele inzet docenten pas 2019 nodig dankzij kwartiermaker
Om in augustus 2019 te starten, hoeft de CHE de operationele voorbereiding niet eerder te
starten dan september 2018. Docenten hoeven pas operationeel vanaf 2019 ingezet te
worden, minimale inspanningen daargelaten. Hiermee wordt onverwachte en ongewenste
extra werkbelasting van CHE-docenten op korte termijn voorkomen. Bovendien kan de
groep Edese opleidingsdocenten die in Dordrecht starten, beperkt blijven tot één persoon
per kernvak. Deze groep met ondernemende docenten kan en dient geleidelijk te worden
aangevuld met nieuwe docenten uit de regio Dordrecht, afhankelijk van de groei van de
opleiding.
Operationele kwartiermaking
Uiteraard dient een strategisch kwartiermaker zorg te dragen voor de bestuurlijke
voorbereiding van de beschreven activiteiten. Het gaat dan onder meer om het uitvoeren
cq. coördineren van de volgende activiteiten, in afstemming met betrokken
opleidingsdirecteuren:
- Het af te sluiten stageconvenant, waaronder het studentbegeleidingsconcept met
curriculumontwikkelaars CHE en stage coördinatoren werkgevers (april/mei 2018).
- Het af te sluiten huisvestings- en cofinancieringsconvenant, in overleg met
controllers en managers huisvestiging van CHE en Dordrecht (april/mei 2018).
- De aanvraag indienen bij de CDHO en minister in samenspraak met CHEOnderwijsadvies en de arbeidsmarktafdeling van Drechtsteden (juni 2018).
- De planning 2019 van de operationele kwartiermakersorganisatie projectmatig
voorbereiden (oktober 2018), waaronder op het gebied van:
o marketing (studentwerving)
o opties om kwaliteit en uitvoerbaarheid i.r.t. studenteninstroom te borgen (met
name in personele zin en qua huisvesting)
o plannen betrokkenheid kernteam docenten: medio 2019
o werving docenten, met aandacht voorkeur niet-Westerse christenen
o organiseren en funding onderzoeksprogramma: maatschappelijke transities,
health&it (in samenwerking met CHE-directeur onderzoek)
o operationele toetsorganisatie Ede-Dordrecht
o lean bedrijfsvoering, zoveel mogelijk vanuit Ede
- De aanvraag richting het ministerie om de bekostiging van de opleidingsschool uit te
breiden voor de lerarenopleiding basisonderwijs (sector PO, najaar 2018).

4.5 Samenvattende actieplanning
Door een fasegewijze aanpak van de randvoorwaarden die in deze en voorgaande
paragrafen staan beschreven, kunnen de risico’s beperkt blijven. Bij wijze van samenvatting
is hieronder een bestuurlijke actieplanning 2018 opgesteld.
o Huisvestings- en cofinancieringsconvenant (april/mei 2018)
o De verdeling van de opstartkosten vergt een convenant tussen de CHE en B&W
Dordrecht.
o Dit heeft met name betrekking op huisvesting en reistijd- en kosten van Edese
opleidingsdocenten.
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o Voldoende stageplaatsen en -begeleiding vastleggen (april/mei 2018)
o Sectoren Zorg en Welzijn: CHE, individuele werkgevers en de
werkgeversorganisatie sluiten een stageconvenant in april/mei 2018 om zich
te committeren voor de komende 6 jaar. Dit heeft ook betrekking op de
begeleiding van studenten die stagebegeleiders niet onnodig belast.
o Sector Primair Onderwijs: dit wordt vormgegeven binnen de bestaande CHEoverlegstructuur van ’ PLG-netwerken’. Vooralsnog zijn er ruim voldoende
stageplaatsen. (Een aanvraag voor uitbreiding van de bekostiging van deze
‘Opleidingsschool PLG-netwerken’ zal na goedkeuring door de minister zo
spoedig mogelijk worden ingediend).
o Drie goedgekeurde HBO-opleidingen door de minister van OCW (vanaf juni 2018):
o De aanvraag via de CDHO22 vereist de begeleiding van een gespecialiseerd
bureau.
o Vereist voortdurend bestuurlijke informeren cq. afstemmen binnen de
Vereniging Hogescholen met omliggende hogescholen. Maar ook tussen CHE,
Drechtstedenbestuur en werkgevers.
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https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel-2014.pdf
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BIJLAGE: benaderde organisaties Taskforce
Zorg en welzijn (naast nog staande afspraken met een tiental geïnteresseerde organisaties)
Organisatie

Gesprek

Albert Schweitzer ziekenhuis
Actief Zorg

x

AM Zorgmanagement
ASVZ
Cedrah
De Blije Borgh

x
x

De Hoop
De Lange Wei
Eleos
Gemiva-sgv
Het Parkhuis
Het Spectrum
IJsselmonde Oost

x
x
x

Ikazia
Leger des Heils
Parnassia
Philadelphia
Present
PZC / Crabbehoff
Rivas
Stichting Drechtzorg
Stichting Waardeburgh
Swinhove groep
Syndion
Timon
Werkgevers Zorg en Welzijn ZHZ
Yulius
Zorg-waard

Enquête
x
x

Werkgroep en/of
voorbereidend overleg
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Primair Onderwijs en voortgezet onderwijs
Aan vergaderingen over het onderwijs en/of in gesprekken hebben deelgenomen:
H3O
PCBO Rotterdam-Zuid
PCPO Nieuwerkerk a/d IJssel
VCOPS Sliedrecht-Barendrecht
GSR
De Passie
Hoornbeeck college
Wartburg
Da Vinci College

Definitieve, finale versie
Eerdere versies en presentaties vervallen
Ede/Dordrecht, maart 2018

Deze Verkenning is een initiatief van de Christelijke Hogeschool Ede.

De Taskforce is ambtelijk ondersteund vanuit het programma Arbeidsmarkt Drechtsteden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met CHE-directeur Emile van Velsen: velse@che.nl

