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Inleiding
Voor u ligt het verslag van werkzaamheden van de Zorg & Werk Academy B.V.1. over het
kalenderjaar 2020. Een jaar waarin er wederom op alle fronten hard gewerkt is binnen de
organisatie. Een jaar dat wij begonnen op onze nieuwe leslocatie aan de Galvanistraat die
passend is bij onze ambitie om kwalitatief mbo onderwijs te bieden op een goed
uitgeruste leslocatie. Dit resultaat is gezien door onze studenten en gewaardeerd in de
afgenomen enquêtes. Onze inspanning is in maart 2020 gezien door de Inspectie van het
Onderwijs en gewaardeerd met het opheffen van de eerder gegeven onvoldoende
beoordelingen op de kwaliteitsstandaarden KA1 en ED1. Hierdoor konden wij weer
vooruit gaan kijken en doorgaan met doen waar wij goed in zijn; kwalitatief mbo
onderwijs bieden vanuit onze visie en ambities. Kort hierna bereikten ook ons de 1e
tekenen van de Covid_19 pandemie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het
onderwijs. Gezien het werkveld van onze studenten, de zorg en welzijnssector, hebben
wij besloten om na de eerste persconferentie (in eerste instantie tijdelijk) over te
schakelen naar online onderwijs. Tot op heden ervaren we de voordelen van blended
learning maar blijven kritisch op het individuele leerproces van de student om aan te
bieden wat er nodig is.
Ondanks de pandemie en de impact hiervan op het onderwijs hebben we wederom ons
opleidingsaanbod uitgebreid en extra docenten aangenomen. Al deze zaken hebben in
het afgelopen jaar plaatsgevonden parallel aan het blijvend bouwen aan de continuering
en (verbetering van) de kwaliteit. Dit verslag helpt ons bij de inrichting van ons
kwaliteitszorgsysteem en dwingt ons om op een positieve, maar kritisch manier te kijken
naar de geleverde prestaties binnen onze eigen organisatie en onderwijsinstelling.
Dit verslag van werkzaamheden gaat over onze erkende mbo-opleidingen:
Opleiding
Helpende Zorg & Welzijn

Niveau
2

Verzorgende Individuele
gezondheidszorg

3

•
•

25491
25656

Begeleider Specifieke Doelgroepen

3

•

25476

Persoonlijk begeleider
• Specifieke doelgroepen
• Gehandicaptenzorg

4

•
•

25478
25477

mbo Verpleegkundige

4

•

25655

Inschrijvingen pas vanaf 2021 maar erkenning
sinds december 2020.

Crebo
• 25498

Zorg & Werk is een opleidingsinstituut dat werkt met flexibele startmomenten gedurende
een kalenderjaar. In 2020 waren er 11 lesgroepen (gestart) bestaande uit 2 groepen van
de opleiding Helpende, 3 groepen van de opleiding Verzorgende IG, 5 groepen van de
opleiding Persoonlijk Begeleider en 1 groep van de opleiding Begeleider Specifieke
Doelgroepen. Er is sprake geweest van een diplomering in maart, september, oktober en
november 2020.
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In het vervolg van dit verslag wordt gesproken over ‘Zorg & Werk’.
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De opleidingen worden aangeboden in de BBL-variant en derde leerweg (OVO). Naast
erkende opleidingen biedt Zorg & Werk ook non-formele opleidingen en bij- en
nascholingen aan.

Missie Zorg & Werk
Onze missie is het aanbieden van beroepsonderwijs voor de zorg- en welzijnssector. We
doen dat op hoog niveau door hoge professionaliteit, een betrokken houding en een
originele zienswijze op onderwijs en de zorg- en welzijnssector. Ons onderwijs is op maat
gesneden, gericht op persoonlijke ontwikkeling en beroepshouding van de student en
vindt de balans tussen innovatie en oude waarden. De studenten van Zorg & Werk
voegen daardoor meerwaarde toe aan de sector qua vakkennis, professionaliteit en
medemenselijkheid. Zorg & Werk levert een bijdrage aan een positieve verandering in
het landschap van de sector zorg en welzijn door innoverend onderwijs, voorzien van de
laatste onderwijskundige inzichten met grote aandacht voor de student als mens.

1. Ontwikkelingen
1.1. Organisatieontwikkelingen
Na de overname van Zorg & Werk op 1 juni 2018 door eMJeVe Holding B.V., met als
bestuurder Maarten Vergeer, en de aanstelling van Gerwin Vons als manager per 1 juli
2018 zijn er geen wisselingen geweest in het dagelijks bestuur. Dat er geen wisselingen
zijn geweest is Zorg & Werk ten goede gekomen. Het heeft ons in staat gesteld om
vanuit een helder kader en opgesteld plan te werken aan gestelde doelen ten behoeve
van de onderwijskwaliteit en (door)ontwikkeling van Zorg & Werk. In chronologische
volgorde zal er verder in dit hoofdstuk worden ingezoomd op de belangrijkste organisatie
ontwikkelingen.
In januari 2020 is Zorg & Werk het jaar goed begonnen op onze nieuwe leslocatie aan
de Galvanistraat 1 te Ede. Hier hebben wij meer, en beter gefaciliteerde, lesruimtes tot
onze beschikking. Ook voorziet deze locatie in een goed gefaciliteerd skills lab voor de
praktijklessen van onze mbo opleidingen. Hiermee hebben wij een van onze speerpunten
gerealiseerd.
In februari 2020 waren onze verbeterplannen met oog op het herstelonderzoek
gerealiseerd. Wij hebben ter voorbereiding op het bezoek van de Inspectie van het
Onderwijs, in maart 2020, de laatste puntjes op de i gezet.
In maart 2020 heeft het herstelonderzoek plaatsgevonden en is vastgesteld dat wij alle
eerder geconstateerde tekortkomingen hebben weten weg te werken. Helaas hebben wij
niet lang kunnen nagenieten van deze uitslag omdat toen de Coronapandemie de
overhand nam en het onderwijs zijn deuren moest sluiten. Sindsdien is er, tot op heden,
sprake van blended learning onderwijsprogramma bij Zorg & Werk. De realisatie van
deze vorm van onderwijs hadden wij binnen 72 uur geregeld na de 1e persconferentie.
Meer lezen over onze werkzaamheden in 2020?
Vraag dan het volledige verslag van werkzaamheden op via dit formulier.
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