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'De nobdklok is geluid! Het tekort aan sta'

geplaatsen is schrikbarend', zo meent lrene

van der Dussen. Ziiis waarnemend voorzit'

ter van de Bve Raad en meent dat Minister

Borst te weinig aandacht heeft voor de

42.000 leerlingen verpleegkunde en

verzorging.

Het ministerie van VWS (Volksgezondheid,

Welzijn en Sport) stelt volgens haar nau-

welijks extra geld beschikbaar voor deze

basisopleidingen. Ook weigert Borst te

investeren in een structurele oplossing

voor het tekort aan stageplaatsen.

it schooliaar is het tekort aan

middellange stages op mbo'

niveau met 7% en aan lange stages met

I I o/o gestegen. Voor volgend jaar wordt

zelfs een tekort van 17"/o verwacht.'

Tonny Griindemann, woordvoerder van

de Bve Raad, citeert uit het rapport dat

de brancheorganisatie van roc's door het

onderzoeksbureau voor de gezond'

heidszorg Prismant liet opstellen.

Daarin staat onder meer dat bii de

opleidingen tot verzorgende er vooral

tekorten zijn in de verpleeghuizen en in

de thuis- en gehandicaptenzorg. Bii de

verpleegkundige opleidingen vertoont

het tekort aan stageplaatsen een struc-
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tureel karakter. Vooral in de ziekenhui-

zen, maar ook bii de thuiszorg,
gehandicaptenzorg en geestelilke

gezondheidszorg bestaat een tekort aan

langdurige stageplaatsen. In beide
gevallen gaat het om een tekort van zo'n

195 bpv-plaatsen.

Gri. indemann:'De leerl ingeninstroom is

al jaren structureelte laag om te vol'

doen aan de vraag op de arbeidsmarkt.

Met name voor verzorgenden, helpen'

den en assisterenden van niveau I tot

en met 3 is minstens een verdubbeling

van de instroom nodig. Terwijl de

instroom van verzorgenden maar liefst

tweeënhalf keer groter zou kunnen ziin.'

Oorzaken
De oorzaken van de problemen liggen

deels in de overgang van het in'service

onderwijs voor verplegenden en verzor-

genden naar o.a. mbo-opleidingen in

1997.ln de afstemming tussen roc's en

verzorgende instellingen en ziekenhui-

zen zaten nogal wat hiaten. Er moest

een nieuw netwerk worden opgebouwd

ten behoeve van de bpv. 'Daarnaast is

het aantal jongeren drastisch gedaald

als gevolg van demografische verande-

ringen. En de beeldvorming van de

zorgsector is niet bepaald positief te

noemen', geeft Grtindemann als aanvul'

lende verklaring voor het tekort. Daar
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komt nog eens de geringe begeleidings'

capaciteit in ziekenhuizen bii. Vooral de

bol-leerlingen verpleegkunde en bbl-

leerlingen die een externe stage

moeten lopen, ziin daarvan de duPe.

Bestuurlijk vond er eveneens een ver-

schuiving plaats van het Ministerie van

WVS (waar het in.service onderwiis was

ondergebracht) naar dat van OCenW.

Dat laatste ministerie liikt er niet in

geslaagd te ziin een expliciet oplei-

dingsbudget bij WVS te creëren.

Kortom er is te lang te weinig geÏnves-

teerd in de zorgopleidingen. En dat

terwijl zonder maatregelen het tekort

aan verpleegkundigen in 2005 al zo'n 7oÁ

zal zijn; een tekort dat zich vooral in het

westen en in toenemende mate in het

zuiden van ons land zalvoordoen.

Om iets aan het niipende personeelste-

kort te doen, ondertekenden

werkgevers- en werknemersorganisaties,

Arbeidsvoorziening Nederland en het

Ministerie van VWS in 1999 het conve-

nant'Arbeidsmarktbeleid Zorgsector'.

Het opleiden van nieuw personeel

maakte daar deelvanuit. Zii stelden een
'Meerjarig Beleidskader 2000'200 4' op,

met het doel de verwachte personeels-

tekorten in de verplegende en

verzorgende beroepen binnen vier iaar

drastisch terug te dringen. Zo diende

het personeelsverloop met 20"/ote

dalen, de instroom uit doelgroepen met

207o en de uitbreiding van het contract'

onderwijs met 50olo te stiigen en het

studierendement zou eveneens met

20% omhoog moeten. ln 2003 zou een en

ander gerealiseerd moeten zijn.

Rugzakjes
Maar het creëren van voldoende bpv-

plaatsen bleef uit. Als die stageplaatsen

er niet zijn, mogen roc's formeel eigen-

l i ik géén deelnemers in opleiding

nemen. Een paradoxale situatie.

De nood werd zo hoog dat een actie'

groep werd opgericht: de 'Balende

Bollers'die een protestactie hield in

oktober 2000 in Den Haag. Er moest

meer geld komen om het aantal stage'

plekken drastisch uit te breiden, luidde

de eis. 'Daarop volgde een overleg met

de minister op l4 februari 2001 ', vertelt

mevrouw Grtindemann, 'waarin wij

onder meer het voorstel deden van de

" rugzaki es-regeling".'

Deze regeling voorziet in een specifiek

stagebudget, gekoppeld aan elke leer-

ling. Het bedrag zou neerkomen op zo'n

€ 1000,- per leerl ing. Dat geld dient als

een vergoeding voor de stagebegelei'

ders binnen de zorgorganisaties,

waaronder de ziekenhuizen. Roc's slui'

ten met deze organisaties een

bpv-overeenkomst af. Met een kopie

daarvan kan men bewiizen dat de des'

betreffende leerling ook echt de

opleiding volgt. De kosten van de rug-

zakjesregeling zou het Ministerie van

VWS dienen op te hoesten vanuit de

wachtgelden of anderszins. Tot 2003,

want vanaf dat iaar zal een ander finan'

cieringssysteem in de ziekenhuizen

worden ingevoerd - het'Diagnose

Behandel Combinatie' model - waarbii

ook de financiering van de opleiding

binnen het ziekenhuis een andere opzet

kriigt.
Sinds het overleg met de minister heeft

de Bve Raad echter weinig meer verno'

men vanuit Den Haag.

Stimulering
De ziekenhuizen dienen de stagebege'

leiders te betalen uit hun eigen budget.

De financiering van ziekenhuizen vindt

voor zo'n 95 oA via ziektekostenafdrach'

ten door zorgverzekeraars plaats.

Minister Borst van VWS heeft geen
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directe sturende invloed op het finan-
ciële beleid van ziekenhuisdirect ies. Zi j
kan weliswaar veel zaken regelen en
voorstel len, doch de uitvoering en nale-
ving van niet-wettelijke afspraken -

zoa ls  convenanten -  kan z i i  n ie t  a fdwin-
gen.
'Om de stages toch te bekostigen is bin-
nen het sectorfonds Zorg de
sti  mu leringsmaatregel Kaderregeling
lnst room en Behoud met  180 mi l joen
euro in het leven geroepen', zegt mevr.
Hogervoorst van de NVZ (Nederlandse
Verenig ing van Z iekenhuizen l .
'Daardoor kunnen instel l ingen een
investeri ngspremie kriigen voor de
bekostiging van stages in de zorgsector.'
VWS heeft van die toegezegde 180 mil-
joen, 'slechts'  I  l5 mil ioen ter
beschikking gesteld, maar dat geld is
geoormerkt om de meest ernstige tekor-
ten in personeel tegen te gaan. In eerste
aanzet is 24 miljoen beschikbaargesteld
voor extra begeleiding van leerlingen
die werken op de intensive care, in de
operat iekamer en voor  anesthes ie .
Daarbovenop is nog eens 7 milioen euro
voor de begeleiding van leerl ingen die
te maken hebben met nierziekten geko-
men. In de loop van 2002 zal een
verdere uitbreiding van deze voorzie-
ning plaatsvinden, zo heeft het
Ministerie van VWS beloofd. tn 2003 zal
dan sprake zi jn van een vol ledig oplei-
dingsfonds. In 2003 l i lkt een structurele
regeling tussen alle betrokken partijen
de oplossing van de stageperikelen te
b ieden.

Hoe het intussen moet met de gecon-
stateerde tekorten in de sector, daarop
weet ook mevrouw Hogervoorst van NVZ
geen antwoord te geven.

Mogel i jkheden onderbenut
Toch l i jken nog een aantal mogeli ikhe-
den nog niet voldoende benut. Roc's
zouden onderl ing hun stageplaatsen
kunnen 'poolen'.  Waardoor het over-
schot in de ene regio kan worden
ingevuld door leerlingen uit regio's met
een tekort. De stimuleringsregeling
BPV+ van het Landelijk Orgaan
Beroepsonderwijs (OVDB) en het sector-
fonds Zorg stimuleert dergelijke
'uitrui lconstructies'.  Overigens bl i ikt in
de praktilk dat leerlingen zich niet zo
gemakkeli ik laten 'poolen'.  Het tekort
aan leerl ingen in de Randstad opvul len
met leerl ingen uit  Friesland bl i ikt moei-
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l i iker  dan gedacht .

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van
de regionale RAlZA-regelingen gebruik
te maken. Dat is een programma gericht
op het ontwikkelen en st imuleren van
regionale beleidsprogramma's en
samenwerkingsverbanden.
In de voorfaarsnota van VWS staat dat
het kabinet heeft besloten om in 2001
voor de collectieve arbeidsma rkt €ZZS
miljoen beschikbaar te stellen. In 2002
zal dat bedrag worden verhoogd naar
€453  m i l i oen .  D i t  z i j n  m idde len  d ie
structureel kunnen worden aangewend
voor het vergroten van het aantal stage-
plaatsen en het verbeteren van de
kwaliteit van de praktiyk, en werkbege-
leiding.

Tenslotte zijn er in de CAO's ook nog
eens verdere afspraken gemaakt over
betere werk- en praktijkbegeleiding
voor stagiairs en vergoedingen voor hen.

Toch Jijkt het wachten op een definitie-
ve regeling nauwelijks nog uitstel te
du lden.
Dat bl i jkt nog eens te meer uit  een
recent prakti jkvoorbeeld. 'spoedige en
forse uitbreiding van de thuiszorgfacili-

t

Arbeidsmarkt
Verpleging
en verzorging
95oa van al le banen, die VEV'ers gaan
vervullen vallen onder gezondheids-
zorginstellingen, zoals (psychiatrische)
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings-
huizen en instellingen voor geestelijk
gehandicapten. In totaalwerken in de
sector zo'n 78ó.000 personen. Onder hen
bevinden zich 283.300 werknemers -

zo'n 36oA - met een mbo-opleiding.
Daarbii werken er eveneens zo'n 15.000
agogisch mbo-opgeleide medewerkers.
Zouden de hbo-afgestudeerden daarbij
worden opgeteld, dan gaat het in totaal
om zo'n 537o oftewij l416.100 personen.

teiten en van het aantal plaatsen in ver-
pleeg- of verzorgingshuizen is
onontkoombaar', zo schriift de
Gezondheidsraad in een rapport over
dementie aan de Minister van VWS in
maart 2002. Dit adviescollege maakt zich
momenteel ernstig zorgen over de
opvang en begeleiding van de huidige
175.000 demente ouderen. Van hen
woont 35oA in een verpleeg- of verzor-
gingshuis. Indien het aantal patiënten
geli ik bl i i f t ,  betekent dat er tot 2010

iaarliifts zes van dergelijke instellingen bii
moeten komen. Als verbeteringen in de
preventie en therapie uitbl i jven, worden
in 2050 ruim 400.000 demente patiënten
verwacht.'Veel verzorgenden, partners,
famil ieleden en anderen zi in momenteel
al overbelast', schrijft de raad. De vraag
ri jst dan ook hoe het zover kan komen,
dat er te weinig stageplaatsen zi jn in een
sector waarvoor een 'All hands on deck'
zou moeten gelden? I

Noot: 'Regío-marge 2001, een arbeidsmarhtverftennínq van

v erplee g ftund.íqe n, v erzorge nde n e n sociaalpe dag o g en',

Sectorfondsen Zorg enWelziin, Prísmant, ianuari 2002

Aanbeveling
HBO-Raad
In een recent HBO-Raad rapport staat ,

a ls  aanbevel ing op termi in :
'Het  is  n ie t  nod ig  om de op le id ingsca-
paciteit  str ikt te plannen, de
arbeidsmarkt voor de gezondheids-
zorg is te dynamisch om vooraf de
capaciteit van opleidingen vast te leg-
gen. ln plaats daarvan dient er een
hgzo-platform te komen, waarin oplei-
dingen, zorgaanbieders en
beroepsbeoefenaren biieenkomen en
op basis van bestaand onderzoeks-
materiaal signaleren hoe naar
verwachting de arbeidsmarktperspec-
tieven van verschillende opleidingen
eruit zien. In deze benadering ligt het
zwaartepunt bi i  de zelfregulering van
de op le id ingen en s t imuleer t  het
platform de dialoog tussen hogescho-
len en zorgsector,'


