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Voor u ligt het verslag van werkzaamheden van de Zorg & Werk Academy B.V.1 over het
kalenderjaar 2021. Een jaar waarin er wederom op alle fronten hard gewerkt is binnen de
organisatie. Echter ook (weer) een jaar waarin veel gevraagd is van onze studenten, het
onderwijsteam en de directie. Dit jaar niet meer het ‘onbekende’ van de Covid 19
pandemie maar wel het continue en veelal ad hoc aanpassen en anticiperen op de
maatregelen inherent aan deze ingrijpende pandemie. Gelijktijdig een steeds
veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en sectoren waarvoor wij mensen mogen
opleiden. Daarnaast continue onze ambitie om kwalitatief mbo onderwijs te (blijven)
bieden op onze leslocatie, maar inmiddels ook online en een blended variant. Waar wij in
2020 nog konden reflecteren vanuit voornamelijk voordelen van de blended onderwijs
variant begon het in 2021 soms ook te zorgen voor uitdagingen. Verderop zullen wij
hierop een inhoudelijke toelichting geven.
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 van ons onderwijs. Dit verslag helpt ons bij de
inrichting van ons kwaliteitszorgsysteem en dwingt ons om op kritische wijze 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

Crebo
• 25498

Verzorgende Individuele
gezondheidszorg

3

•
•

25491
25656

Begeleider Specifieke Doelgroepen

3

•

25476

Persoonlijk begeleider
• Specifieke doelgroepen
• Gehandicaptenzorg

4

•
•

25478
25477

Mbo Verpleegkundige

4

•

25655

Zorg & Werk is een opleidingsinstituut dat werkt met flexibele startmomenten gedurende
een kalenderjaar. In 2021 waren er 16 lesgroepen (gestart) bestaande uit 3 groepen van
de opleiding Helpende, 6 groepen van de opleiding Verzorgende IG, 3 groepen van de
opleiding Persoonlijk Begeleider, 3 groepen van de opleiding Begeleider Specifieke
Doelgroepen en 1 groep mbo Verpleegkundige. Er is sprake geweest van een diplomering
in juni, september, oktober en november 2021.
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.

Meer lezen over onze werkzaamheden in 2021?
Vraag dan het volledige verslag van werkzaamheden op via dit formulier.

1

In het vervolg van dit verslag wordt gesproken over ‘Zorg & Werk’.
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