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Voorwoord 
Succes zal nooit een grote stap in de toekomst zijn.  

Succes is altijd een kleine stap die je nu neemt! 
J. Martensson 

 
Het jaar 2016 wordt  het jaar  van implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Een jaar waarin 
de mbo-scholen opnieuw voor de uitdaging staan het onderwijs te structureren met passende en 
kwalitatief hoogwaardige onderwijsvormen en examinering. De keuzedelen vragen om nieuwe 
verbindingen met het werkveld. Een nieuwe structuur biedt nieuwe mogelijkheden en (innovatieve) 
kansen. 
We hebben al veel stappen gemaakt, toch zijn nog andere stappen nodig om onze opdracht ‘Sterk 
onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen!’ waar te kunnen maken. 
 
Een veelheid aan richtinggevende beleidsmaatregelen komen op ons af.  Zoals de doelmatigheid van 
het onderwijs, vertrouwen in de waarde van de mbo-diploma’s, verbetering van de examenkwaliteit, 
flexibilisering van het mbo, toegankelijkheid van het mbo, keuzedelen enzovoorts. Het is meer dan 
voorheen van belang hier gezamenlijk zicht op te krijgen, standpunten in te nemen en sectorale 
afspraken over te maken. We moeten gezamenlijk daarin optrekken. 
 
SBB faciliteert de paritaire verbinding, maar wij zullen zelf scherp en proactief moeten handelen om 
deze verbinding doelgericht vorm en inhoud te geven. Wederzijds vertrouwen is essentieel. 
SBB is per 1 augustus formeel van start gegaan. Ook daar worden stappen gemaakt. De sectorkamer 
ZDV is geformeerd en we hebben de kick-off beleefd van de daarbij behorende vier marktsegmenten. 
Het loopt allemaal nog niet perfect en het is nog een beetje zoeken naar de goede manier van 
(samen)werken, maar we hebben alle vertrouwen in de nieuwe opzet. 
 
Ook bij onze samenwerkingspartner Stichting Praktijkleren is alles erop gericht om bij de invoering van 
de herziene kwalificatiestructuur per 01-08-2016 de aangesloten mbo-scholen te voorzien van hierop 
aangepaste leermiddelen en excellente examenproducten. Dit geeft rust en vertrouwen! In 2016 
bestaat Stichting Praktijkleren al weer 10 jaar. In het najaar van 2016 zal hieraan aandacht besteed 
worden. Ook bij Stichting Praktijkleren zijn de afgelopen jaren stappen gemaakt! 
 
We inspireren elkaar door kennis en ervaring uit te wisselen. Dit doen we niet alleen tijdens onze 
Algemene ledenvergaderingen en vergaderingen met de onderwijsclusters, maar zullen dat ook zeker 
op 23 en 24 maart 2016 doen tijdens  ‘de 24 uur van ZDV’. 
De dynamiek van 2016 maakt het noodzakelijk om als btg, als collectieve, sectorale 
belangenbehartiger, proactief te blijven opereren. We moeten onze rol met overtuiging en 
enthousiasme blijven spelen. Ik wens u allen hierbij veel succes toe! 
 
Gerrit  Vreugdenhil 
voorzitter Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ZDV 
In 2015 heeft de MBO Raad de bedrijfstakgroepen (btg’s) opnieuw ingericht. Er zijn er nu acht. 
Overeenkomstig met de acht nieuwe sectorkamers die binnen SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) per 1 augustus 2015 formeel zijn gestart. De 
bedrijfstakgroepen kennen, vergeleken met de vorige situatie, een versterkte bestuurlijke 
samenstelling en een directe verbinding met de geledingen binnen de sectorkamers van SBB.  
 
In 2016 zal de verdere opbouw en herijking van de structuur van de btg’s in een aantal gevallen 
de nodige aandacht vragen. Ook de goede verbinding met sectorkamers en marktsegmenten 
zal, naast de nodige inhoudelijke thema’s, op het netvlies van btg’s dienen te staan. 
 
De bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid is één van de acht 
bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. Het college 
van bestuur van iedere mbo-school benoemt per sector/btg een instellingsvertegenwoordiger, 
mits de school opleidingen in deze sector of dit opleidingencluster aanbiedt. De 
instellingsvertegenwoordiger is lid van de btg. Hij/zij heeft mandaat om namens zijn/haar mbo-
school voor de betreffende sector onderwerpen in te brengen dan wel in te stemmen met 
sectorale vraagstukken en voorstellen. Ook vaardigen zij vertegenwoordigers af naar de 
onderwijsclusters. Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere 
onderwijsclusters, gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s).  
 
De bedrijfstakgroepen hebben twee kerntaken:  
• De btg behartigt namens en samen met het sectorale onderwijsveld de sectorale en 

overstijgende onderwijsbelangen passend binnen het beleid van de MBO Raad. Doel is de 
sectorale onderwijskwaliteit te verbeteren dan wel te optimaliseren. 

• De btg behartigt de sectorale belangen van het onderwijsveld in de sectorkamers. Het gaat 
hierbij om een doeltreffende inbreng voor: 
- de door SBB in sectorkamers belegde thema’s (kwalificeren en examineren, bpv en 

doelmatigheid), en  
- andere thema’s op basis van het sectorkamerjaarplan.  

De kerngroep van de btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om binnen de landelijk 
vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad sectorale afspraken en besluiten te nemen. 
Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad. 

1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen  
De btg ontwikkelt beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Het hoofddoel is een 
optimale aansluiting van het onderwijs op het afnemende, sectorale werkveld en (vmbo- en 
hbo-)onderwijs. Hierbij horen de volgende doelen en taken: 

http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx
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• Belangenbehartiging middels het maken van in- en extern bindende afspraken 
- Zorgen voor positionering en standpuntbepaling van het sectorale onderwijs in het 

krachtenveld met sociale partners, vakministeries, et cetera; 
- Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB 

(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de 
marktsegmenten als ook andere landelijke gremia door (vormen van) 
achterbanraadpleging; 

- Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het sectorale onderwijs, inclusief het 
maken sectorale afspraken. 

• Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie 
- Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie 

naar de leden/achterban; 
- Zorgen voor en stimuleren van kennisdeling gericht op inhoudelijke (opleidings)vraag-

stukken; 
- Klankbord zijn voor de landelijke, sectorale vertegenwoordigers, met name gericht op 

inhoudelijke (opleidings)vraagstukken; 
- Stimuleren van uitwisseling en samenwerking op het gebied van professionalisering. 

• Projecten 
- Landelijke, sectorale projecten initiëren voor versterking van het sectorale onderwijs, 

zoals (meer) standaardisering om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en borgen 
en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten. 

 
Het bestuur van de MBO Raad bekijkt jaarlijks of en zo ja welke thema’s gerichte 
(sector)activiteiten vragen van alle bedrijfstakgroepen. In 2015 waren dat examinering en de 
implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor 2016 zijn deze thema’s met enkele 
andere nog steeds belangrijk. Hierover leest u verderop in dit activiteitenplan. 
 
Een handreiking met alle relevante informatie over de bedrijfstakgroepen en sectorkamers is 
beschikbaar via de beleidsadviseur(s) van de bedrijfstakgroep. 

1.3 Over de btg ZDV 

1.3.1 Missie en visie  

De btg ZDV is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en pro-actieve schakel voor haar 
leden en landelijke gremia van de ZDV opleidingen om te komen tot sectorale kennisdeling en 
afspraken op landelijk niveau. 
 
De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor een professionele en 
adequate opstelling van de onderwijsgeleding in de sectorkamer. De leden die in de 
sectorkamers acteren zullen voor de MBO Raad de vooruitgeschoven posten zijn voor 
achterbanraadpleging bij zaken die binnen SBB op de agenda komen. Het toevoegen van de 
opinie van deze, van dichtbij betrokken, leden maakt dat er bij de definitieve 
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achterbanraadpleging een advies ligt bij het stuk dat er achterbanraadpleging voorligt. De 
onderwijsleden in de sectorkamers (inclusief de voorzitters van de btg) zijn daarmee een 
opiniërend gremium voor de MBO Raad op thema’s onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
De btg ZDV is:  
- Het landelijk sectoraal aanspreekpunt voor sectorale stakeholders en faciliteert het overleg  
 tussen scholen van sectoren en opleidingen(clusters). Op de diverse niveaus is het wenselijk  
 en nodig om sectorale belangenbehartiging, afstemming, versterking en afspraken en  
 daarmee de kwaliteit van het sectoraal mbo-onderwijs te stimuleren en te optimaliseren;  
- De sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met  
 Stichting Praktijkleren gezocht, het ondersteunen van de kerngroep, ondersteunen van de  
 onderwijsgeleding in de sectorkamer en de marktsegmenten; 
-  Het platform voor verspreiding van informatie- en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO  
 Raad, SBB en Stichting Praktijkleren) relevant voor de leden van de btg;  
- Het landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het positioneren  
 van de ZDV opleidingen, zowel landelijk als sectoraal;  
- Signaleren, regievoeren ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft  
 onderwerpen en projecten die de ZDV opleidingen betreffen;  
- Het netwerk dat daartoe activiteiten ontplooit en organiseert.  

1.3.2 Doelstelling(en) 

De btg ZDV:  
- Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren en  
 projecten, die de belangen van de aangesloten leden van de btg dienen; 
- Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken,  
 waarbij gezamenlijk optrekken, versterking van elkaar en met elkaar voorop staat; 
- Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdelen en netwerken.  
 In 2016 zal er verder gewerkt worden aan de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.  
 De complexiteit van het speelveld is groot, door samenhang van de aandachtsgebieden:  
 doelmatige leerwegen, herziening kwalificatiestructuur en de implementatie op de scholen.  
 We gaan samen met Stichting Praktijkleren aan de slag ter voorbereiding op de invoering  
 van de nieuwe kwalificatiedossiers met ingang van augustus 2016. 

1.3.3 Structuur 

De kerngroep van de btg ZDV bestaat uit twaalf leden, aangevuld met de directeur van Stichting  
Praktijkleren. De kerngroep wordt gemandateerd door en legt verantwoording af aan de  
algemene ledenvergadering (ALV). De onderstructuur bestaat uit vijf regio’s en zeven  
onderwijsclusters. De kerngroep en de onderstructuur wordt geadviseerd, bijgestaan en  
ondersteund door een beleidsadviseur (1 fte) en een secretaresse (0,7 fte).  
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De kerngroep  
De kerngroepleden zijn: 
-  De onderwijsleden van de aanverwante sectorkamer. Deze worden via de beschreven  
 procedure (advies BAC – voordracht bestuur MBO raad – benoeming bestuur SBB) benoemd  
 in de sectorkamer en zijn q.q. lid van de btg-kerngroep; 
- De voorzitters van de onderwijsclusters, te weten Financieel-administratieve beroepen,  
 Financiële dienstverlening, Secretariële beroepen, Ondersteunende administratieve beroepen  
 niveau 2, Orde en Veiligheid, Juridisch-administratieve beroepen en Marketing, communicatie  
 en evenementen, zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met inhoudelijke  
 kennis van de betreffende sector/opleidingen. De voorzitters van de onderwijsclusters zijn  
 tevens lid van het desbetreffende marktsegment onder de gelieerde sectorkamer; 
- De voorzitters van de regio’s, te weten Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest, zijn  
 directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met kennis van de desbetreffende regio; 
- De kerngroepleden van de btg kiezen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter voor  
 een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming en een maximale  
 zittingsduur van acht jaar. De voorzitter is een bestuurder van een mbo-school en tevens lid  
 van de gelieerde sectorkamer. Eén kerngroeplid van de btg is tevens lid van het bestuur van  
 Stichting Praktijkleren en borgt op deze manier de verbinding tussen Stichting Praktijkleren en  
 de btg.  
 
De verantwoordelijkheden van de kerngroepleden:  

    -  Zijn verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de standpunten en uitgangspunten van  
 de MBO Raad;  

    - Zijn verantwoordelijk voor de (benoeming van) vertegenwoordigers vanuit het onderwijs in de  
 marktsegmenten van de sectorkamer;  

    - Zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van de btg (vastgesteld door de ALV) en het  
 vertegenwoordigen van de btg op basis van dit beleid; 

          - Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de bedrijfstakgroep nieuwe stijl.  
 Daarvoor bereiden zij (mede) de ledenvergaderingen voor, stellen zij (meerjarige)  
 beleidsplannen, jaarlijkse activiteitenplannen met bijbehorende begroting en jaarverslagen  
 met rekening en verantwoording op, en zorgen zij voor de beleidsmatige sturing, coördinatie  
 en voortgangsbewaking van de activiteiten van de btg die voorvloeien uit de hierboven  
 genoemde plannen;  
    - Zijn verantwoordelijk voor actuele en eenduidige informatie en communicatie naar de leden  
 van de btg (en naar de betreffende sectorkamer van SBB); 
    - Nemen verantwoordelijkheid het bestuur van de MBO Raad te informeren wanneer daarvoor  
 aanleiding is.  

 
De kerngroep heeft op jaarbasis minimaal vier en maximaal zes bijeenkomsten. De algemene 
ledenvergadering bestaat uit de instellingsvertegenwoordigers en komt twee maal per jaar 
bijeen. De ALV wordt altijd gecombineerd met de vergadering van de Deelnemersraad van 
Stichting Praktijkleren. In 2016 zijn de bijeenkomsten van de kerngroep voorafgaand aan de 
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bijeenkomst van de sectorkamer ingepland. Vast punt op de agenda van de kerngroep is de 
agenda van de sectorkamer ZDV. 

 
De onderwijsclusters 
De onderwijsclusters hebben de volgende kenmerken:  
- De doelgroep voor de onderwijsclusterbijeenkomsten zijn de afdelingsmanagers- of  
  opleidingsmanagers en docenten;  
- De voorzitter van het onderwijscluster vormt samen met de overige onderwijsleden in het    
  marktsegment de agendacommissie van het onderwijscluster. De agendacommissie heeft tot  
  taak het bewaken en borgen van agendering van relevante sector/branche specifieke  
  onderwerpen. Daarnaast is kennisdeling van groot belang;  
- De agendacommissie verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de  
  onderwijsclusterbijeenkomst met advisering van de opleidingscoördinator van Stichting  
  Praktijkleren en met advisering en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg;  
- Vertegenwoordigers vanuit de sector of het werkveld worden op uitnodiging betrokken bij de  
  bijeenkomsten;  
De onderwijsclusters komen drie tot vier maal per jaar bijeen.  

 
Regio’s  
- De doelgroep voor het regio overleg zijn de directeuren van de roc’s die opleidingen  
  uitvoeren binnen de regio;  
- De voorzitter van de regio verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de regio  
  bijeenkomst met advies van de regio Praktijkleren adviseur SBB en advies en ondersteuning  
  van de beleidsadviseur van de btg; 
De regio’s komen vier maal per jaar bijeen.  
 
Beleid en financiën  
De btg werkt met een beleids- en activiteitenplan op btg niveau, afgestemd op de landelijke  
Ontwikkelingen en beleid van de MBO Raad. De begroting is op btg niveau. 

1.4 Stichting Praktijkleren  
Stichting Praktijkleren is voor 42 roc’s de leverancier van exameninstrumenten en  
leermiddelen, op het gebied van de ZDV opleidingen. De vraag naar zowel goede  
examenproducten als leeropdrachten wordt steeds sterker. Vanuit de kerngroep van de btg is  
een lid afgevaardigd in het bestuur van Stichting Praktijkleren. Samenwerking op  
verschillende terreinen zal ook in 2016 worden gecontinueerd. Stichting Praktijkleren gaat  
ervoor zorgen dat de scholen vanaf 2016 een goede invulling kunnen geven aan het nieuwe  
onderwijs op basis van de KD’s die dan van kracht zijn.  

1.5 Samenwerking btg ZDV met Stichting Praktijkleren en sectorkamer SBB 
Met de overdracht van de wettelijke taken van de kenniscentra betreffende de  
kwalificatiestructuur, beroepspraktijkvorming en arbeidsmarktinformatie aan SBB in augustus  
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2015, is er ook een einde gekomen aan de samenwerking tussen het kenniscentrum ECABO,  
de btg en Stichting Praktijkleren. Met ECABO werd nauw samengewerkt om de  
gemeenschappelijke doelstelling ‘het faciliteren van de inrichting en de uitvoering van  
kwalitatief goed beroepsonderwijs’, zo optimaal mogelijk vorm en inhoud te geven.  
De zeer intensieve samenwerking tussen de btg, Stichting Praktijkleren en het kbb ECABO zal  
worden om gezet naar een intensieve relatie tussen de btg, Stichting Praktijkleren en de  
sectorkamer SBB. 

1.6 SBB en bedrijfstakgroepen 
De nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB kent acht sectorkamers. Daarin bespreken 
onderwijs en sociale partners in paritair verband de sectorale (aansluitings)vraagstukken die te 
maken hebben met het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, 
beroepspraktijkvorming en doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten één of 
meerdere marktsegmenten in rond verwante opleidingsclusters of thema’s. Deze 
marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de 
sectorkamer. 
 
Om de last en ruggenspraak van het sectorale onderwijs te borgen is er een directe verbinding 
tussen de onderwijsleden van de sectorkamers en de kerngroepen van de bedrijfstakgroepen. 
De onderwijsleden van de sectorkamers (bestuurders van mbo-scholen) zitten in ieder geval in 
de kerngroep van de btg. Binnen een btg zijn een aantal onderwijsclusters geformeerd rond 
verwante opleidingsclusters waarbij sprake kan zijn van een (coördinerende) clustercommissie. 
De onderwijsleden van de marktsegmenten zijn actieve btg-leden, die onder 
verantwoordelijkheid van de kerngroep zijn geworven en afgevaardigd en een rol spelen in de 
onderwijsclusters (en/of clustercommissies). 
 
De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en 
nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  
 
De sectorkamer die gelieerd is aan de btg heet Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. 
De sectorkamer ZDV kent de volgende marktsegmenten: 
• Juridisch (juridisch-administratieve beroepen) 
• Business (financieel-administratieve beroepen en financiële dienstverlening) 
• Office (ondersteunende administratieve beroepen, secretariële beroepen, marketing, 

communicatie en evenementen, bibliotheken) 
• Orde en Veiligheid (particuliere beveiliging, publieke veiligheid en defensie) 
 
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en 
marktsegmenten. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html 
contactpersonen per sectorkamer. 

http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
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2 Landelijke ontwikkelingen 2016 

2.1 Algemeen 
De bedrijfstakgroepen bevinden zich op het snijvlak van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
en zijn de gesprekspartners van het (sectoraal georganiseerde) bedrijfsleven in SBB-verband. 
Ze acteren bijvoorbeeld op aspecten van de totstandkoming van nieuwe kwalificaties en 
landelijke afspraken rondom beroepspraktijkvorming (bpv) en sectorale doelmatigheid. 
Daarnaast faciliteren de bedrijfstakgroepen informatie- en kennisdeling voor hun leden. Ze 
vervullen daarmee een schakel in de implementatievraagstukken van de opleidingen van 
aangesloten leden. Deze kennisdeling heeft betrekking op ontwikkelingen in landelijk beleid en 
ook op ontwikkelingen die raken aan de inhoud in de betreffende sectoren. De sociëteitsfunctie 
die de bedrijfstakgroepen daarbij invullen draagt bij aan een overlegstructuur tussen 
vergelijkbare opleidingen van verschillende mbo-scholen. 

2.2 Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo 
Onder de titel ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ verscheen op 2 juni 
2014 een visiebrief van de minister van OCW over de toekomst van het mbo. De komende 
jaren staan in het teken van het uitwerken en invoeren van de voorstellen in deze brief. Daarvan 
zijn de volgende onderwerpen relevant voor de btg’s: 
• experimenten met cross-overs vanaf studiejaar 2016-2017, combinaties van onderdelen van 

meerdere kwalificaties; 
• experimenten met een gecombineerde leerweg bol-bbl vanaf studiejaar 2015-2016; 
• experimenten met het opdelen van kwalificaties in eenheden waaraan studiepunten worden 

verbonden; 
• een mogelijke versoepeling van de eisen voor taal, rekenen, Loopbaan en Burgerschap bij 

volwassenen; 
• de uitbreiding van de doorlopende leerroutes vmbo-mbo: experimenten met de 

vakmanschaps- en technologieroute, uitbreiding van de vakcolleges, uitbreiding van de 
experimenten VM2 naar VM3, verbreding van de technologieroute naar andere sectoren; 

• de ontwikkeling van excellentieprogramma’s (via de kwaliteitsafspraken); 
• verbetering van de kwaliteit van de examens door de scholen te verplichten examens in te 

kopen bij gecertificeerde examenleveranciers of schoolexamens te laten valideren door een 
externe instantie; 

• het per 1 januari 2017 mogelijk maken dat alleen vakscholen en aoc’s bepaalde kwalificaties 
mogen aanbieden; 

• een verkenning naar een nieuwe landelijke vakschool voor kleine, unieke opleidingen (N.B. 
Deze is al uitgevoerd en de minister vindt dat deze nieuwe vakschool er niet moet komen). 
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2.3 Het mbo in 2025 
‘Het mbo in 2025’ is de titel van het manifest van de MBO Raad over de toekomst van het mbo. 
Dit is het resultaat van een lang visieontwikkelingstraject binnen de vereniging. Het manifest 
bevat de agenda van de mbo-scholen en de bijdrage aan het debat over een 
toekomstbestendig mbo. Het bestaat uit twee hoofdlijnen met daaronder zes onderwerpen met 
een denklijn. Het is de bedoeling dat daarover de komende tijd wordt gediscussieerd. Dat kan 
uitstekend binnen de btg’s. Zij vormen uitstekende podia om elementen uit het manifest vanuit 
een landelijke sectorale invalshoek op de agenda te zetten en verder te brengen. 
 
Lijn 1 Het mbo bereidt studenten voor op een dynamische arbeidsmarkt. 
1. herdefinitie van beroepsvaardigheden en algemene vaardigheden;  
2. korter ontwikkelingstraject beroepsopleidingen;  
3. globale landelijke uitgangspunten en kaders;  
4. flexibele inrichting en vormgeving van het onderwijs;  
5. flexibiliteit in leerwegen;  
6. kwalitatief goede examens. 
 
Lijn 2 Studenten gaan soepel door de beroepskolom met een eigen portfolio. 
1. effectief voorsorteren op het beroepsonderwijs;  
2. goede afstemming en overgangen tussen het mbo en hbo; 
3. herprofilering en nieuwe naamgeving van opleidingsniveaus; 
4. begrenzing in leerbaarheid en schoolbaarheid; 
5. een leven lang leren: vanzelfsprekend; 
6. het onderwijsstelsel anno 2025. 

2.4 SBB 
Het bestuur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft de 
beleidsagenda 2015-2020 vastgesteld. Hieronder staan de ijkpunten die voor 
bedrijfstakgroepen van belang zijn voor hun beïnvloeding via de sectorkamers en 
marktsegmenten, dan wel raadpleging in de bedrijfstakgroepen.  
 
Kwalificeren en examineren (K&E) 
• voldoende dekkingsgraad en variatie aan (gekoppelde) keuzedelen;  
• voor alle kwalificatiedossiers dekkende sectorale examenafspraken (examenprofielen); 
• een proeftraject samenwerking vmbo-mbo (landelijk en regionaal) voor keuzedelen.  
 
Beroepspraktijkvorming (bpv) 
• sectorale opschoning en/of aanvulling op de landelijke bpv-erkenningsregeling;  
• bpv-plaatsen: duiding en interventies op tekorten of overschotten; 
• opbouwfase van de bpv-monitor: inhoud/vorm/afname;  
• digitale bpvo (beroepspraktijkvormingsovereenkomst ofwel pok). 
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(macro)Doelmatigheid 
• arbeidsmarktinformatie en het ontwikkelen van een centrale onderzoeksmethodiek voor de 

duiding van feiten en cijfers; 
• doelmatig opleidingsaanbod, waarbij in 2016 de eventuele problematiek rond de 100–

opleidingen (kwalificaties met landelijk minder dan 100 ingeschreven studenten) 
geagendeerd wordt in de sectorkamers; 

• informatie over stage- en leerbanenmarkt. 
 
Overige gerelateerde onderwerpen 
• analyse (per sector) van de daling in de bbl, eventueel inclusief beleidsadviezen; 
• professionalisering praktijkopleiders (inzicht, uitwisseling docenten-praktijkopleiders, 

doorlopende leerroute); 
• Leven Lang Leren (modularisering, cross-overs, certificaten, et cetera); 
• rol SBB in beroepskolom. 

2.5 Implementatie herziene kwalificatiestructuur 
De afgelopen jaren hebben diverse partijen hard gewerkt aan de herziening van de 
kwalificatiestructuur. De kwalificatiedossiers en een aantal keuzedelen is inmiddels opgeleverd 
en beschikbaar. Scholen staan voor de uitdaging nieuwe examens en curricula te ontwerpen op 
basis van deze nieuwe structuur.  
Om scholen te helpen om van structuur naar onderwijs te komen heeft de MBO Raad het 
Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) ingericht. Dit servicepunt werkt 
nauw samen met het Servicepunt examinering mbo.  
Het servicepunt IHKS werkt vraaggericht. Het ondersteunt scholen om van structuur naar 
onderwijs te komen.  
 
Rondom de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur organiseert het servicepunt 
activiteiten zoals bijeenkomsten en trainingen met vertegenwoordigers van scholen, al dan niet 
in btg-verband. Uitgangspunt bij deze aanpak is, op basis van de behoefte van de scholen, 
informatie uit te wisselen. Daarnaast ontwikkelt het servicepunt – daar waar vraag is – 
ondersteuningsdocumenten rondom zeven thema’s, zoals keuzedelen, beroepsgerichte 
taaleisen en beroepskolom. Dit kan zowel sectoraal, binnen de structuur van de bedrijfstak-
groepen (en aanpalende sectorkamers), als bovensectoraal (via het Servicepunt IHKS). 
Bedrijfstakgroepen kunnen meeliften op activiteiten vanuit het servicepunt en daar een verdere 
sectorale invulling aan geven, of zelf activiteiten hiervoor ontplooien en daarvoor financiering 
krijgen. 
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2.6 Examinering 
Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij 
van groot belang. Mbo-scholen hebben daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
gerichte scholing van medewerkers, verbetering van exameninstrumenten, evaluaties en audits 
van het examenproces. Desondanks is de examenkwaliteit bij teveel opleidingen nog 
onvoldoende en dat geldt ook voor de borging van de examenkwaliteit en de publieke 
verantwoording. Om dat zo snel mogelijk in orde te brengen en de noodzaak en urgentie 
hiervan bij alle scholen te onderstrepen zich hier voldoende voor in te spannen, is de 
Gezamenlijke examenagenda mbo 2015-2020 opgesteld. In deze agenda hebben publiek en 
privaat bekostigde scholen in het mbo en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de examinering.  
 
De gezamenlijke afspraken gaan over het ontwikkelen van exameninstrumenten voor de 
herziene kwalificatiestructuur, verbeteren van examenprocessen, versterken van examen-
commissies, verdere professionalisering en transparante verantwoording. De afspraken zijn 
concreet, zodat scholen weten wat van hen verwacht wordt en waar ze elkaar aan kunnen 
houden. Ze werken daarbij ook samen in btg-verband, stemmen af met het (regionale) 
bedrijfsleven, delen goede voorbeelden, praktijken, kennis en producten met elkaar en leren 
van elkaar over effectieve en doelmatige maatregelen. 
 
De bedrijfstakgroepen zijn in studiejaar 2014-2015 vijfentwintig projecten gestart om gericht de 
kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak te verbeteren. De btg’s zijn zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. De resultaten leveren zij uiterlijk in juni 
2016 op, en delen deze met elkaar, zodat alle opleidingen in het mbo hiermee hun voordeel 
kunnen doen. 

2.7 BPV  
In 2015 houdt de SBB thema-adviescommissie beroepspraktijkvorming (TAC BPV) zich met 
een aantal onderwerpen bezig:  
• Eenduidige erkenningsregeling leerbedrijven  

SBB gaat werken met een eenduidig erkenningsreglement voor alle leerbedrijven. Naast 
het erkenningsreglement is een lijst met sectorale aanvullingen vastgesteld. Het streven is 
om het aantal sectorale aanvullingen tot een minimum te beperken. In het najaar van 2015 
heeft SBB aan de sectorkamers gevraagd in hoeverre de sectorale aanvullingen op het 
erkenningsreglement die voor hun sector zijn vastgesteld, noodzakelijk zijn.  

• Eenduidig competentieprofiel van de praktijkopleider 
Er is een modelcompetentieprofiel voor de praktijkopleider vastgesteld. Met dit model 
beoordelen de SBB-adviseurs bij de erkenning van een leerbedrijf of de praktijkopleider 
voldoende deskundig is en voldoende begeleiding kan bieden.  

  



YHO/244687/2015  16/37 

• Bpv-monitor  
In het afgelopen studiejaar is gezocht naar een oplossing voor een aantal technische 
problemen bij de opzet van de bpv-monitor. De TAC BPV heeft geconcludeerd dat de opzet 
van de bpv-monitor moet worden aangepast. Aankomend studiejaar wordt een nieuwe opzet 
voor het verzamelen van gegevens voor de bpv-monitor uitgewerkt. Onderwijs en 
bedrijfsleven onderstrepen het belang van het in kaart brengen van het oordeel van de 
student, de bpv-begeleider en de praktijkopleider over de kwaliteit van de bpv.  

• Servicedocument stages 
Het bureau SBB actualiseert het servicedocument stages. Hierin staat een model-
praktijkovereenkomst en een toelichting op relevante wet- en regelgeving voor met name 
leerbedrijven. 

2.8 Doelmatigheid  
De overheid heeft het thema doelmatigheid prominent op haar beleidsagenda gezet, via onder 
meer het Actieplan 2011-2015 ‘Focus op vakmanschap’, de visiebrief ‘Ruim baan voor 
vakmanschap; een toekomstgericht mbo’ van juni 2014, de wet ‘Macrodoelmatigheid in het 
beroepsonderwijs’ die sinds 1 augustus 2015 van kracht is en de instelling van de 
Adviescommissie macrodoelmatigheid mbo (commissie-Leijnse) met een concept-beleidsregel 
die momenteel voorligt in de Tweede Kamer.  
De nieuwe wet heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de WEB: 
1. Scholen moeten het starten of stoppen van opleidingen aan de minister melden. Dat moet 

uiterlijk anderhalf jaar van tevoren op 1 februari gebeuren. De minister maakt deze meldingen 
openbaar. Naast de al bestaande zorgplicht arbeidsmarktperspectief is er nu ook een 
zorgplicht doelmatigheid. Mbo-scholen moeten bij het vormgeven van het eigen opleidingen-
aanbod rekening houden met het opleidingenaanbod van andere scholen. Onderling overleg 
is daartoe wenselijk. Over beide zorgplichten en over mutaties in het opleidingenaanbod 
moeten mbo-scholen verantwoording afleggen in hun Geïntegreerd Jaardocument.  

2. Mbo-scholen moeten aspirant-studenten uitgebreider informeren: over de school, het 
opleidingsaanbod, het arbeidsmarktperspectief, de inhoud en inrichting van het onderwijs, de 
examinering, de vooropleidingseisen en de kwaliteit van de opleidingen (naar het oordeel van 
de inspectie). Hiervoor kan de studiebijsluiter worden gebruikt. .  

3. Er komt een adviescommissie voor de minister, die ondoelmatige situaties kan onderzoeken 
en daarover aan de minister adviseert. Ook kan de minister deze commissie verzoeken 
periodiek het opleidingsaanbod in het mbo door te lichten in verband met de naleving van de 
zorgplichten en de minister daarover te adviseren. Deze commissie kan ook geschillen 
behandelen tussen mbo-scholen onderling en tussen scholen en het bedrijfsleven. De 
onafhankelijke geschillencommissie die de SBB zou instellen, is met deze adviescommissie 
samengevoegd tot één commissie.  
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4. De minister kan sancties opleggen als mbo-scholen niet voldoen aan de zorgplichten. Dat 
gebeurt doorgaans op basis van een advies van de commissie. Na een waarschuwing kan 
opschorting van de bekostiging volgen of het intrekken van een opleidingslicentie gedurende 
twee jaar.  

5. De deelnemersraad (studentenraad) heeft nu adviesrecht over de wijze waarop de mbo-
school informatie aan aspirant-studenten verstrekt.  

6. Het oordeel van de studenten over de kwaliteit van het onderwijs is mede van invloed op de 
kwaliteitsbeoordeling. Studenten moeten ook op het niveau van vakken en docenten kunnen 
evalueren, maar de privacy van docenten moet daarbij gewaarborgd worden. 

 
Onderwijs en bedrijfsleven hebben in SBB-verband via de TAC Doelmatigheid zeven 
adviezen aan de minister van OCW uitgebracht. De rode draad: zelfregulering door onderwijs 
en bedrijfsleven via een (hoofdzakelijk) regionale benadering en escalatie als mbo-scholen 
onderling of onderwijs en bedrijfsleven er samen niet uitkomen. Geschilbehandeling geschiedt 
via de bovengenoemde Adviescommissie.  
 
In de MBO Raad heeft de doelmatigheid ook een doorwerking gekregen in de Branchecode 
goed bestuur in het mbo, van kracht sinds 1 augustus 2014. In het hoofdstuk over de 
verantwoordelijkheden van de colleges van bestuur, die gelden als lidmaatschapseisen voor 
aansluiting bij de MBO Raad, zijn twee bepalingen opgenomen die relevant zijn voor de 
doelmatigheid: 
Het college van bestuur: 
17. treedt in overleg met andere leden van de vereniging, als het van plan is een reguliere 

opleiding te starten in regio’s waarin andere leden al actief zijn, met de bedoeling met de 
andere leden tot afstemming en afspraken te komen.  

18. voert overleg met andere leden van de vereniging, die in dezelfde regio opleidingen 
aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven en indien 
nodig ook overleg met het regionaal bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot 
afstemming en afspraken te komen. 

Als handreiking voor de leden is bij 17 een toelichtende tekst opgenomen, hoe zij kunnen 
handelen bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid. Enkele landelijke sectorale 
brancheorganisaties in het bedrijfsleven hebben initiatieven genomen om het aantal 
opleidingslocaties in de branche te beperken, vanuit overwegingen rond (teruglopend) 
arbeidsmarktperspectief, doelmatigheid of (nadere prioritering in) investeringen in opleidingen. 
De verwachting is dat het bedrijfsleven zaken deze ‘sectorale doelmatigheid’ in toenemende 
mate agendeert in de sectorkamers. De MBO Raad werkt aan een procesaanpak hiervoor. 
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2.9 Leven Lang Leren/flexibilisering mbo 
De minister zoekt naar mogelijkheden om het mbo op te delen in kwalificeerbare eenheden (ook 
wel credits, units, modules, ECVET-eenheden genoemd). Het certificeren (en/of opdelen) van 
onderdelen van de kwalificatiestructuur heeft grote invloed op de vormgeving en inrichting (het 
hoe) van het onderwijs. De MBO Raad heeft aangedrongen bij OCW om samen op te trekken in 
de gedachtenvorming op dit dossier. 
 
De minister heeft ook een steunpunt validering aangekondigd. Dit steunpunt wordt 
ondergebracht bij het Servicepunt examinering mbo. Het doel van het steunpunt is scholen te 
ondersteunen bij het erkennen en waarderen van eerder verworven competenties binnen het 
onderwijs. 

2.10 Taal en rekenen  
Formele invoering van de centrale examens 
• In 2016 is het merendeel van de generieke eisen voor Nederlands en Engels (niveau 4)  

ingevoerd.  
• In het najaar van 2015 hebben de bewindspersonen besloten om het meetellen van 

rekenen voor diplomering uit te stellen. Naar aanleiding van het daarop volgende 
Kamerdebat is besloten om dit ook in het vmbo en havo uit te stellen. Rekenen gaat 
hierdoor in ieder geval niet eerder dan in studiejaar 2021-2022 meetellen voor diplomering 
in het mbo.    

• In studiejaar 2014-2015 zijn de centrale examens voor Nederlands voor niveau 4 ingevoerd.  
• In studiejaar 2015-2016 volgen de centrale examens voor Nederlands voor niveau 2 en 3.  
• Voor de entreeopleiding wordt de centrale examinering van Nederlands verplicht. Vanaf dat 

moment komt er een onderscheid in de diploma’s in de entreeopleiding. Alleen wanneer 
aan de eisen voor Nederlands is voldaan, heeft de student instroomrecht op mbo-niveau 2.  

• In 2017-2018 wordt voor mbo-niveau 4 het centrale examen Engels verplicht.  
 
Aangepaste examinering rekenen 
Ondanks het feit dat rekenen voorlopig niet meetelt voor diplomering, zijn er de komende jaren 
wel twee type aangepaste examens voor rekenen beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor 
studenten voor wie de rekeneisen onhaalbaar blijken: 
• Het ER-examen is bedoeld voor studenten met een specifieke rekenbeperking. Dit examen 

is voor alle mbo-niveaus beschikbaar. 
• Het 2A-examen is bedoeld voor studenten voor wie het rekenexamen te moeilijk is. Dit 

examen kunnen scholen inzetten voor studenten in de entreeopleiding en op mbo-niveau 2.  
• Het afleggen van de aangepaste examens rekenen heeft voorlopig geen 

doorstroomconsequenties. 
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Actieplan rekenen 
De komende jaren moet het mbo nog flink investeren in het rekenonderwijs, omdat er nog veel 
studenten zijn die het geëiste rekenniveau nog niet beheersen. Bij de beslissing om rekenen uit 
te stellen, is ook aangekondigd dat er een actieplan rekenen komt. Dit actieplan krijgt vanaf 
2016 zijn beslag in het mbo. Daarnaast worden de scholen gemonitord in hun prestaties voor 
rekenen. Hoe het actieplan en de monitoring er precies uit gaan zien, is op dit moment (oktober 
2015) nog niet duidelijk. 
 
Beroepsgericht taal en rekenen  
De minister vindt het beroepsgericht inzetten van rekenen belangrijk. De MBO Raad ontwikkelt 
binnen het project Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) een instrument waarmee 
beroepstaal- en rekentaken gemakkelijk zichtbaar worden gemaakt binnen de 
kwalificatiedossiers. Btg’s kunnen er voor kiezen om hiervoor gezamenlijk onderwijs- en 
examenproducten te ontwikkelen.  
In het kader van de kwaliteitsverbetering van de examinering voert de MBO Raad ook voor 
Nederlands een pilot uit om zelfontwikkelde examens extern te valideren. 
 
Keuzedelen mvt 
Er is een aantal keuzedelen ontwikkeld gericht op beroepsgerichte toepassing van moderne 
vreemde talen. Deze zijn toepasbaar voor veel verschillende dossiers. In btg-verband kan 
worden bezien of de ontwikkelde keuzedelen toepasbaar zijn voor de betreffende opleidingen of 
dat er behoefte is aan een meer op maat gesneden keuzedeel moderne vreemde talen. 
 
Keuzedelen taal en rekenen 
Scholen hebben de mogelijkheid om studenten als keuzedeel de generieke eisen op een hoger 
niveau te laten doen. Voor deze keuzedelen moeten zij de systematiek gebruiken die geldt voor 
de centrale examinering. 

2.11 Toegankelijkheid van het mbo 
Sinds augustus 2014 is passend onderwijs in het mbo van kracht. Voor studenten die 
toelaatbaar zijn tot het mbo moet een school onderzoeken of zij extra begeleiding nodig hebben 
om hun diploma te kunnen behalen. De school moet extra ondersteuning bieden als dat nodig is 
en bepaalt hoe die ondersteuning er uitziet. Veel mbo-scholen hebben het thema meegenomen 
in hun intakeprocedures en onderwijsteams hebben de opdracht gekregen voor de 
ondersteuning te realiseren.  
 
De minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd over kansen voor jongeren in een 
kwetsbare positie. Een van die maatregelen is de 1 april-aanmelding. Op deze wijze blijven 
potentiële studenten voor het mbo in beeld, ook als ze zich niet op tijd melden bij een mbo-
school. In dit kader maken vo- en mbo-scholen en gemeenten afspraken over het aanbod voor 
studenten zonder startkwalificatie die het onderwijs liever mijden. Een andere maatregel is dat 
een mbo-school potentiële studenten niet mag weigeren als zij aan de toelatingsvoorwaarden 
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voldoen. Het is belangrijk dat scholen potentiële studenten die niet tot de opleiding van hun 
keuze kunnen worden toegelaten, daarover in een vroeg stadium informeren en hen een 
alternatief bieden. Samenwerking met het vmbo in de regio, met name in het licht van LOB, is 
dan ook van groot belang.  
Die samenwerking is ook belangrijk als het gaat om de vernieuwde beroepsgerichte vmbo-
programma’s. Het is belangrijk om te weten met welke bagage de jongeren in de toekomst 
(studiejaar 2018-2019) het mbo instromen. En belangrijk om te zien hoe de programmatische 
aansluiting tussen vmbo en mbo op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Via experimenten 
met doorlopende leerroutes (vakmanschapschapsroute en technologieroute) kunnen scholen 
die samenwerking vormgeven. Dit kan uiteraard ook zonder deze experimenten en hun 
voorschriften. 

2.12 Entreeopleiding 
De entreeopleiding is met ingang van 1 augustus 2014 in het mbo geïntroduceerd. Sindsdien 
hebben scholen ervaring opgedaan met de toelatingseisen (niet toelaatbaar tot mbo-niveau 2), 
het studieadvies en de nominale studieduur. Mbo-scholen moeten met ingang van 1 augustus 
2016 met het entreedossier, nu in het nieuwe format, aan het werk. Vanaf die datum moeten 
scholen keuzedelen aanbieden, kunnen ze de examens gebruiken die het Platform Entree heeft 
ontwikkeld en zijn ook de examens voor taal en rekenen ingevoerd. Als gevolg van dat laatste is 
er dan sprake van twee diploma’s: het basisentreediploma zonder doorstroomrecht naar mbo-
niveau 2 en het entreediploma dat wel toegang biedt tot niveau 2. 

2.13 Doorstroom hbo  
Vooropleidingseisen 
Sinds 1 mei 2015 gelden er voor opleidingen uit bepaalde mbo-domeinen vooropleidingseisen 
bij doorstroom naar bepaalde opleidingen uit hbo-clusters. Het merendeel van de hogescholen 
heeft hieraan voor de instroom per 1 september 2015 nog geen invulling gegeven. De 
verwachting is dat meer hogescholen dat voor de instroom per 1 september 2016 wel gaan 
doen. Het is daarom belangrijk dat mbo-scholen en hogescholen regionaal afspraken maken 
over voorwaarden voor doorstroom vanuit de betreffende opleidingen. 
 
Toelatingseisen pabo 
Sinds 1 mei 2015 gelden er bovendien nadere toelatingseisen voor instroom in de pabo. 
Studenten die vanuit het mbo naar de pabo willen, moeten toelatingstoetsen doen voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ter voorbereiding hierop is er voor mbo-
studenten (en havoleerlingen) ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning bestaat uit 
studiemateriaal en (klassikale) lessen, vragenuurtjes en e-learning in twaalf regio’s. Meer 
informatie vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. 
 
Keuzedelen 
Vanaf 1 augustus 2016 wordt de nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd, met keuzedelen als 
een officieel onderdeel van de mbo-opleiding. Keuzedelen kunnen een goede functie vervullen 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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in de voorbereiding op de doorstroom van het mbo naar het hbo. Dit kan gaan om generieke 
keuzedelen doorstroom, maar ook om sectorspecifieke keuzedelen. In btg-verband kan worden  
bezien of er behoefte is aan het ontwikkelen van sectorspecifieke keuzedelen gericht op 
doorstroom naar het hbo. Een werkgroep keuzedelen met leden vanuit het mbo en hbo vervult 
een adviserende rol voor ontwikkelde keuzedelen. Zo kan worden geborgd dat mbo- en hbo-
scholen keuzedelen daadwerkelijk zien als een waardevolle toevoeging aan de mbo-opleiding. 

2.14 Associate degree  
De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding in het hoger onderwijs die sterk 
arbeidsmarktrelevant is. Deze opleiding is met name interessant voor studenten en werkenden 
met een niveau 4-opleiding. In samenspraak met het bedrijfsleven en hogescholen kan het voor 
mbo-scholen binnen een regio of op landelijk niveau interessant zijn een Ad-opleiding te 
starten. De Ad wordt een meer volwaardige en zelfstandige opleiding binnen het hoger 
onderwijs. De verwachting is dat het aantal Ad-opleidingen hierdoor de komende jaren 
toeneemt. Het is voor mbo-scholen zeer interessant om hierover in gesprek te gaan met de 
hogescholen in de regio.  

2.15 LOB en L&B  
LOB 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) staat politiek zeer in de belangstelling, vanuit het 
perspectief van het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het terugbrengen van 
jeugdwerkeloosheid. In debatten en diverse brieven is aangekondigd dat LOB moet worden 
versterkt en dat binnen LOB meer aandacht moet komen voor werknemersvaardigheden en 
loopbaancompetenties in het v(s)o en mbo. 
 
Loopbaan en Burgerschap 
Mede naar aanleiding van de debatten in de Kamer over radicalisering worden de L&B-eisen 
aangescherpt wat betreft kritische denkvaardigheden en het kunnen voeren van een dialoog 
over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, 
vrijheid van meningsuiting en religie. De aanpassingen in de kwalificatie-eisen L&B gaan vanaf 
1 augustus 2016 in. 

2.16 Sociale veiligheid 
Als onderdeel van de plannen van het kabinet gericht op het bestrijden van radicalisering 
ontwikkelt de Stichting School en Veiligheid een portal voor het mbo met handreikingen en 
informatie over het bevorderen van sociale veiligheid en een veilig schoolklimaat. Over dit 
onderwerp worden ook de L&B-eisen aangescherpt (zie voorgaande paragraaf). Het platform 
Sociale Veiligheid van de MBO Raad is in gesprek met de inspectie over de uitwerking van 
sociale veiligheid in het nieuwe waarderingskader. De resultaten van de monitor sociale 
veiligheid voor het MBO zijn begin 2016 bekend. 
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2.17 Techniekpact 
Het techniekpact loopt nu twee jaar. De 23 acties en de voortgang daarvan staan op 
www.techniekpact.nl. De MBO Raad is betrokken bij de meeste acties. Voor de verbetering van 
de zij-instroom van technische vakkrachten (actie 11) is de MBO Raad de trekker. De MBO 
Raad laat in het najaar 2015 een onderzoek uitvoeren in samenwerking met de 
bedrijfstakgroepen over de te verwachten tekorten aan docenten voor de techniekopleidingen. 
 
Het Techniekpact probeert om de initiatieven vanuit de topsectoren (de human capital agenda) 
en het actieprogramma van Smart Industry met elkaar te verbinden. 
 
De resultaten na twee jaar Techniekpact zijn bemoedigend, maar speciale aandacht moet 
komend jaar uitgaan naar: 
• het dreigende tekort aan techniekdocenten; 
• de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek-private samenwerkingsverbanden zoals 

Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise; 
• het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek. 

2.18 Regionaal investeringsfonds 
De publiek-private samenwerking in het mbo wordt komend jaar bevorderd door het openstellen 
van de derde aanvraag ronde (januari 2016) van het regionaal investeringsfonds. Afgelopen 
twee jaar zijn tientallen projecten gestart. De samenwerkingsverbanden onderwijs-bedrijfsleven 
richten zich niet alleen op techniek, maar ook op andere sectoren. Net zoals vorig jaar 
organiseert de MBO Raad komend jaar weer evaluatie- en kennisdelingsbijeenkomsten. 

2.19 Sectorplannen 
In het najaar 2015 sluit het derde tijdvak waarin sectorplannen kunnen worden ingediend bij het 
ministerie van SZW. In dit tijdvak is 150 mln. beschikbaar gesteld. De maatregelen in het derde 
tijdvak zijn gericht op het aan het werk helpen van mensen die met werkloosheid worden 
bedreigd of werkloos zijn. De regeling is er op gericht om hen te ondersteunen in omscholing 
naar (ander) werk. Dat kan via de zogenoemde brug-WW. Hierin ontvangt een werknemer een 
WW-uitkering over de uren waarin hij scholing volgt, in combinatie met een baan bij een andere 
werkgever. Daarnaast betaalt de werkgever salaris voor de uren waarin de werknemer werkt. 
 
Sectorplannen vereisen een samenwerkingsverband dat altijd bestaat uit ten minste een 
werkgevers- en een werknemersorganisatie. Provincies en (centrum)gemeenten kunnen een 
actieve rol spelen bij regionale sectorplannen. De cofinanciering door SZW bedraagt maximaal 
50% van de projectkosten. Op www.sectorplannen.nl is een overzicht te vinden van alle 
beschikbare sectorplannen. 

  

http://www.techniekpact.nl/
http://www.sectorplannen.nl/
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2.20 Excellentie 
Alle mbo-scholen hebben ervoor gekozen, via een apart excellentieplan of via een paragraaf in 
het kwaliteitsplan, aandacht te besteden aan excellentie. De excellentieplannen richten zich o.a. 
op de meester-gezelroute, vakwedstrijden en internationalisering. Ook is er aandacht voor 
ondernemerschap, vakinhoudelijke verdieping en vakoverstijgende modules. Meer informatie 
over de excellentieprogramma’s is te vinden op de website www.excellentvakmanschap.nl. 

2.21 Ondernemerschap mbo 
Het belang van ondernemerschap in het onderwijs en in het bijzonder in het mbo wordt, zowel 
nationaal als internationaal, door alle stakeholders onderschreven. De Onderwijsraad, de WRR 
en de Europese Commissie adviseren allen het ondernemerschap te bevorderen. Meer 
ondernemende ondernemers kunnen ervoor zorgen dat de economie niet alleen groeit maar 
ook innovatiever wordt. 
Deze breed maatschappelijk gedragen opvatting zien we terug in het mbo. Daar is in 
toenemende mate aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid. Elke mbo-school 
werkt, op vele verschillende manieren, aan de bevordering van ondernemerschap. Zo blijkt uit 
het Netwerk Ondernemerschap1 dat de MBO Raad faciliteert.  
 
De Certificeerbare Eenheid (CE) Ondernemerschap is voor veel scholen een belangrijke 
toevoeging aan het reguliere onderwijsprogramma. Het biedt studenten de mogelijkheid, 
ongeacht de opleiding die ze volgen, om zich voor te bereiden op ondernemerschap. Het is 
extra onderwijs dat tot nu toe vaak aangeboden wordt in de vrije ruimte van de scholen, of als 
contractactiviteit. Een keuzedeel komt hiervoor in de plaats. Voor ondersteuning over 
keuzedelen (w.o. ondernemerschap) kunnen scholen terecht bij SBB en het Servicepunt IHKS. 

  

                                                      
1 Dit netwerk bestaat uit 46, door het cvb gemandateerde, coördinatoren ondernemerschap. 

http://www.excellentvakmanschap.nl/
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3 Activiteiten 2016 
Een aantal thema’s vragen om gerichte (sector)activiteiten van alle bedrijfstakgroepen. Het 
bestuur van de MBO Raad vraagt passend binnen het (meerjaren)beleid van de Raad om bij de 
activiteiten accenten te leggen bij de onderstaande thema’s. Het doel is in sectoraal verband de 
kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verder te verbeteren of te optimaliseren daar 
waar het landelijk versterkend en nuttig is. 

 
Het gaat om: 
1. Activiteiten gericht op examinering 

Het ministerie van OCW, de MBO Raad en NRTO ondertekenden op 1 oktober 2015 een 
gezamenlijke examenagenda. Deze bevat afspraken om de examinering in het mbo qua 
processen, producten én kwaliteitsborging op een hoger plan te brengen. De 
bedrijfstakgroepen hebben in 2015 al een aantal examineringsprojecten in gang gezet. 
Hiermee gaan ze door in 2016. Elke btg beziet welke aanvullende activiteiten nodig zijn voor 
onomstreden examinering van (nieuwe) kwalificaties en keuzedelen in 2020 die het 
vertrouwen geniet van studenten, bedrijfsleven, inspectie, OCW en het 
toeleverend/afnemend onderwijsveld. 

2. Activiteiten gericht op de implementatie van herziene kwalificaties en keuzedelen 
Een aantal scholen is in augustus 2015 gestart met (een aantal van) de herziene dossiers in 
het zogenoemde ‘vrijwillig jaar’. 
In augustus 2016 starten alle scholen met de nieuwe dossiers, inclusief keuzedelen. Een 
majeure verandering voor studenten, opleidingsteams en het werkveld. De introductie van 
keuzedelen in combinatie met nieuwe dossiers en kwalificaties vraagt om gerichte en 
samenhangende activiteiten van alle btg’s om scholen te ondersteunen, stimuleren en in 
samenwerking met elkaar te zorgen voor een uitstekende en onbesproken implementatie. 
Scholen examineren de keuzedelen en zijn ook onderwerp van inspectietoezicht. Naar 
verwachting vallen keuzedelen vanaf cohort 2018-2019 onder de slaag-/zakregeling. 

3. Activiteiten gericht op belangenbehartiging via btg’s en sectorkamers 
In het najaar van 2015 hebben de sectorkamers, met input vanuit de marktsegmenten, hun 
jaarplan voor 2016 opgesteld. Dat jaarplan is gerelateerd aan de beleidsagenda van SBB. 
Om de te realiseren doelen en resultaten te behalen is een stevige structuur van en 
verbinding tussen alle btg- en SBB-gremia nodig. Veel bedrijfstakgroepen hebben hun 
nieuwe structuur nog deels gebouwd op basis van de vroegere indelingen en bezien in 2016 
of aanpassingen nodig zijn. Daarnaast vindt in het najaar van 2016 een uitgebreide evaluatie 
plaats van de sectorkamers en marktsegmenten. Op basis van een SWOT-analyse brengen 
alle btg’s hiervoor punten in over het functioneren van en de gewenste veranderingen in de 
sectorkamers/marktsegmenten.  

4. Activiteiten gericht op analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers 
In diverse branches spelen (via de sectorkamers SBB) vraagstukken op het gebied van een 
landelijk sectoraal dekkend en doelmatig opleidingsaanbod. De bedrijfstakgroepen als 
landelijk sectoraal platform voor scholen zijn het gremium om de feiten en cijfers door SBB 
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aangeleverd te duiden (kwantitatief en kwalitatief) en de door bedrijfsleven geadresseerde 
(landelijke, sectorale) vraagstukken in btg-verband te bespreken. 

3.1 Korte toelichting bij activiteiten 2016 
Voor 2016 zijn de volgende vaste activiteiten gepland: 

• Vaststellen financieel jaarverslag 2015. Behandeling in de ledenvergadering in het 
voorjaars van 2016; 

• Opstellen conceptbegroting 2017; 
• Vaststellen conceptbegroting 2017 door de kerngroep eind september / begin oktober 

2016 ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad in het najaar 
2016; 

• Opstellen activiteitenplan 2017, inclusief begroting. Behandeling in de ledenvergadering 
in het najaar van 2016. 

3.2 Kwaliteitsverbetering examinering 
In het kader van het project Kwaliteitsverbetering Examinering heeft de btg ZDV samen met 
Stichting Praktijkleren een drie-tal projecten beschreven. Ieder project wordt aangestuurd door 
een projectleider vanuit Praktijkleren, die de roc’s betrekt bij de uitvoering en implementatie. Na 
afloop worden de resultaten vanuit de projecten door de btg ZDV/MBO Raad ter beschikking 
gesteld aan alle roc’s.  
 
Keuzedelen (Duits) 
Voor twee keuzedelen die behoren bij de kwalificaties van de btg ZDV zullen examens worden 
ontwikkeld. Er is daarbij op basis van een behoeftepeiling gekozen voor Duits A2 en B1. Vanuit 
de ontwikkeling van deze examens zal een uniforme werkwijze worden ontwikkeld van 
examens voor keuzedelen op het gebied van taal. In dit project wordt samengewerkt met de 
scholen vanuit de ler(n)ende Euregio: een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse 
scholen voor beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal.  
 
Assessorenpool 
In dit project zullen twee regionale assessorenpools worden ingericht, waarmee vervolgens in 
de btg regio Oost pilots worden gedraaid. De verwachting is,dat een pool van asssessoren van 
verschillende scholen ervoor zorgt dat de beoordeling onafhankelijker, efficiënter en 
transparanter wordt en zorgt voor een betere vergelijkbaarheid van resultaten.  
 
Rubrics 
Stichting Praktijkleren heeft ervoor gekozen de huidige beoordelingssystematiek in 
praktijkexamens te herzien voor de examens die ontwikkeld gaan worden voor de nieuwe 
kwalificatiedossiers. Na uitgebreid onderzoek naar allerlei vormen van beoordeling is gekozen 
voor de methode rubrics. Een rubric is een beoordelingsmatrix, waarin criteria voor de 
beoordeling worden opgenomen. Voor een nader te bepalen opleidingsgebied zal Praktijkleren 
in opdracht van de btg een uniforme werkwijze voor het vullen van rubrics, een aantal gevulde 



YHO/244687/2015  26/37 

rubrics, de resultaten van gebruikerstesten en een implementatie- en communicatieplan 
opleveren. Deze materialen zullen als voorbeeld dienen voor andere praktijkexamens, ook bij 
andere opleidingsgebieden en sectoren. 

3.3 Congres ‘De 24 uur van ZDV’ 
Op 23 en 24 maart 2016 organiseren de btg ZDV  en  Stichting Praktijkleren in samenwerking 
met het Arcus College, ROC Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen het tweejaarlijkse congres in 
Maastricht. Onderwerpen als professionalisering, internationalisering, implementatie herziening 
kwalificatiestructuur en de bpv staan op het programma.  
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Bijlage 1 Activiteitenoverzicht 
 

Nr. Projectnaam Doel(en) en beoogd 
resultaat 

Activiteiten Eigenaar Uitvoerders Datum 
Gereed 

Opmerkingen 

1 Project MBO Raad 
Kwaliteits- 
verbetering 
Examinering en 
Examenproducten. 
 
 

Examens voor de keuzedelen 
Duits A2 en B1 
 
Rapportage opzet regionale 
assessorenpool 
 
Uniforme werkwijze voor het 
vullen van rubrics 

Ontwikkelen van 
examens keuzedelen 
Duits 
Opzet van twee 
assessorenpools in de 
btg regio Oost 
Vullen van rubrics, 
implementatie gebruik 
rubrics. 
Activiteit samen met 
Stichting Praktijkleren 
 
Bespreking in reguliere 
bijeenkomsten 
 

 Beleidsadviseur in 
samenwerking met 
Praktijkleren en 
vertegenwoordigers vanuit 
het onderwijs 

Mei/juni 
2016 

Belangenbehartiging 
en kennisdeling 

2 Thema advies 
commissies en 
SBB 

Centrale SBB adviezen en 
kaders worden sectoraal 
vertaald vanuit de 
onderwijsgeleding m.b.t. 
Kwalificeren & Examineren, 
BPV en Doelmatigheid 

De adviezen en kaders 
vanuit SBB en thema 
adviescommissies 
worden gevolgd, dan 
wel beïnvloed en 
sectoraal vertaald naar 
betekenis voor het 
onderwijsveld 
 

 Kerngroepleden + btg 
adviseur 

Door 
lopend 

Belangenbehartiging 
en kennisdeling 
 

3a 
 
 
 
 
 

Implementatie 
Herziening  
Kwalificatie 
structuur 
 
 
 

Delen van ervaring met 
scholen die reeds in 2015 
gestart zijn met de invoering 
van een nieuw KD. 
 

Informatie  website 
IHKS MBO Raad en 
kennisdeling good 
practices 
Krachtenbundeling op 
basis van behoefte van 
de leden 

 Kerngroep + btg adviseur  Door 
lopend  

Belangenbehartiging 
en kennisdeling op 
basis van good 
practices 
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4 BPV Stage problematiek in de 
regio in beeld brengen met als 
doel te komen tot een 
evenwichtiger spreiding van 
de BPV periodes bij de regio 
roc’s 

Problemen in kaart 
brengen tijdens de btg 
regio overleggen 
 

Btg regio 
voorzitters 

Btg adviseur + btg regio 
voorzitters +  SBB 
praktijkleren adviseur 

Door 
lopend 

Belangenbehartiging 

5 Transitie  btg ZDV 
sectorkamer en 
marktsegmenten 

Transitie btg – SBB – 
Sectorkamer 
Structuur btg (vereniging MBO 
Raad) 
Nieuwe rol btg 
Nieuwe rol Sectorkamer 
Nieuwe rol Marktsegmenten 
Afstemming met Praktijkleren 

De adviezen van de 
werkgroep transitie 
worden gevolgd dan 
wel beïnvloed en 
vertaald naar het 
onderwijs 

Voorzitter btg en 
kerngroep 

Kerngroep en btg 
beleidsadviseur 

Door 
lopend 

Belangenbehartiging 
en kennisdeling 

6 Beroepskolom Doorstroom vmbo – mbo 
Doorstroom mbo – Ad 
Doorstroom mbo – hbo 
Instroomeisen 
Vernieuwing (experimenten) 
vmbo 
3-jarigheid 

Doorstroomroutes  
vmbo-mbo zijn helder 
en besproken. 
Doorstroomeisen mbo-
hbo binnen ZDV zijn 
helder. 

 Beleidsadviseur + 
voorzitters Regio btg + 
voorzitters 
onderwijsclusters 

Door 
lopend 

Belangenbehartiging 

7 Conferentie maart 
2016 

De 24 uur van de Btg ZDV De voortgang wordt 
besproken in de 
overleggen met de 
voorbereidingsgroep. 
Stand van zaken tijdens 
de Kerngroep 
vergaderingen 
 
 

Ton Paffen en 
Gea Schonewille 

Voorbereidingsgroep Door 
lopend 

Dienstverlening 

8  Netwerken Inspelen op actualiteiten 
Professionalisering docenten 
en leidinggevenden 
 
Netwerken als activiteit 

Actualiteiten worden 
besproken tijdens de 
Regio btg en 
onderwijscluster 
bijeenkomsten 
 
 

Kerngroep Voorzitters Regio btg en 
Kenniskringen + btg 
beleidsadviseur 

Door 
lopend 

Belangenbehartiging 
en dienstverlening 
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9 Keuzedelen Inventarisatie inzet 
keuzedelen. Koppelen van 
scholen bij nog te ontwikkelen 
keuzedelen of nog te 
koppelen keuzedelen.  
 

Enquête inzet 
keuzedelen 
Nog te ontwikkelen 
keuzedelen 
Nog te koppelen 
keuzedelen 
 

Kerngroep Beleidsadviseur Door 
lopend 

Dienstverlening 

10 Breed niveau 2  
Breed niveau 3 en 
4  

Verwantschapsanalyse breed  
niveau 2 verder uitwerken 
Verwantschapsanalyse breed 
niveau 3 en 4  

Bespreken met de 
desbetreffende scholen. 
Kennisdeling tijdens de 
bijeenkomsten van de 
onderwijsclusters 
 

Kerngroep Beleidsadviseur Door 
lopend  

Dienstverlening 

11 Effectevaluatie 
Keuzedelen Duits 

Inzet van het keuzedeel Duits 
binnen 5 scholen volgen van 
start tot examinering 

Bespreken met de 
desbetreffende scholen. 
Resultaten worden 
gedeeld met de overige 
leden van de Btg 

Kerngroep Beleidsadviseur Aug.2016 
Tot aug. 
2019 

Kennisdeling 
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Bijlage 2 Organogram btg ZDV 

ALV btg ZDV

Kerngroep btg 
ZDV

Onderwijscluster
JUR

Onderwijscluster
FAB

Onderwijscluster
BVFi

Onderwijscluster
SEC

Onderwijscluster
OAB

Onderwijscluster
M&C

Onderwijscluster
O&V
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Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 
 
Samenstelling kerngroep btg ZDV 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam/ROC van 

Flevoland 
Voorzitter 
Lid sectorkamer ZDV 

Remco Meijerink ROC van Twente Lid sectorkamer ZDV 
 

Peer van Summeren ROC De Leijgraaf Lid sectorkamer ZDV 
 

Ellen Marks Aventus Lid sectorkamer ZDV 
 

Ton Paffen ROC Nova College Vz. OC Marketing, 
communicatie en 
evenementen 
Lid marktsegment Office 
Voorzitter congres 2016 

Han Zomer ROC van Twente Vz. OC Juridisch-
administratieve beroepen 
Lid marktsegment Juridisch 

Henk Weerstra ROC Friese Poort Vz. OC Orde en Veiligheid 
Lid marktsegment O&V 

Esther Harmsen Deltion College Vz. OC Secretariële beroepen 
Vz. regio Noord 
Lid marktsegment Office 

Jelle Marchand ROC Mondriaan Vz. OC Ondersteunende 
administratieve beroepen 
Vz. regio Zuidwest 
Lid marktsegment Office 

Jan Voortman Alfa-college Vz. OC Financiele 
dienstverlening 
Lid marktsegment Business 

Pieter Sanders Summa College Vz. OC Financieel-
administratieve beroepen 
Vz. regio Zuid 
Lid marktsegment Business 

Marian Alberts ROC Rivor Vz. regio Oost 
Vz. stuurgroep 
assessorenpool 

Ton Remeeus  Directeur Stichting 
Praktijkleren 
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Onderwijsleden sectorkamer ZDV 

Naam Mbo-school 
Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam / ROC 

van Flevoland 
Remco Meijerink ROC van Twente 
Peer van Summeren ROC De Leijgraaf 
Ellen Marks Aventus 
Naam Particulier Onderwijs 
Caroline Calis Schoevers 
Natasja de Vries NCOI 
Naam Werkgevers/werknemers 
Bettie Hoogsteen Adfiz 
Lieke Hoomans Verbond van Verzekeraars 
Vacature  
Carla Kiburg FNV 
Wiep van der Pal VCP 
Sandra Hendriks CNV 

 
Onderwijsleden marktsegmenten ZDV 
In een sectorkamer zijn meerdere marktsegmenten geformeerd rond verwante opleidingsclusters of 
thema’s. Deze marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in 
bij de sectorkamer.  
 
Marktsegment Juridisch 

Naam Mbo-school 
Han Zomer ROC van Twente 
Nicasia Menting ROC van Amsterdam / ROC 

van Flevoland 
Coert van den Maagdenberg ROC West-Brabant 
Naam Werkgevers/werknemers 
Wijnand Prins ANIBUS 
Jack Kerremans NVP 
Margarethe Hilhorst P-oint 
Hennie Koet Gemeente Utrecht 
Naam Toehoorder 
Eric van de Luytgaarden Lector Hogeschool Zuyd 

 
 
Marktsegment Business 

Naam Mbo-school 
Jan Voortman Alfa College 
Pieter Sanders Summa College 
Marjan Veldhoen Albeda College 
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Jacques Kranenveld ROC Mondriaan 
Naam Werkgevers/werknemers 
Tim Bruijn Financieel intermediair 
Astrid Smit Overwater Assurantie 
Anja Rombouts Rabobank hoofdkantoor 
Eddy van den Berk ESPR Assurantie 
J.A. Buijs Administratiekantoren/Accountancy 
Naam  
Henny van Moll Financiele Diensten 
Paul Smeets Administratiekantoren/Accountancy 

 
Marktsegment Office 

Naam Mbo-school 
Ton Paffen ROC Nova College 
Esther Harmsen Deltion College 
Jelle Marchand ROC Mondriaan 
Naam Particulier onderwijs 
Barbara Suijkerbuijk Notenboom Business School 
Anja Hulsenboom Philipse Business School 
Naam Werkgevers/werknemers 
Thea Roks ROKS Organisatieadvies 
Marieke Beekman Randstad secretarieel 
Judith Hank Experis (Manpower Group) 
Stephanie Hoogenraad Manpower 

 
 
Marksegment Orde en Veiligheid 

Naam Mbo-school 
Henk Weerstra ROC Friese Poort 
Jos Rondeel ROC van Amsterdam / ROC 

van Flevoland 
Ruud van Diemen ROC Midden Nederland 
Naam Particulier onderwijs 
Francois Nicoll Opleidingsinstituut Politie en 

Beveiligingspersoneel 
Naam Bedrijfsleven 
Kol. John van Tintelen Defensie (CDC) 
Aart Sterk ACP 
Duco Hoep SOBB 
Dorothe Meijer Gemeente Den Haag, 

Stadstoezicht 
Naam Toehoorder 
Fred Kuijpers Defensie (HDP) 
Bert van Herp Politievormingscentrum SVP 
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Bijlage 4  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep ZDV 
 

Instelling 
 

Instellingsvertegenwoordiger 
 

Albeda College de heer S. Sterkman 
s.sterkman@@albeda.nl 

Alfa-college de heer J. Voortman 
j.voortman@alfa-college.nl 

Arcus College de heer J. Willems 
jwillems@arcuscollege.nl 

Aventus mevrouw N. Eelman 
n.eelman@aventus.nl 

Da Vinci College de heer H. Bellemakers 
hbellemakers@davinci.nl 

Deltion College mevrouw E.Harmsen 
eharmsen@deltion.nl 

Drenthe College mevrouw H.W.M. Doosje 
m.doosje@drenthecollege.nl 

Friesland College mevrouw P. Donkerbroek 
p.donkerbroek@fcroc.nl 

Gilde Opleidingen 
 

de heer M.I.G. Waulthers 
sectoreconomie@rocgilde.nl 

Graafschap College de heer T.M.W. van Vilsteren 
vil@graafschapcollege.nl 

Hoornbeeck College de heer S. Nentjes 
nss@hoornbeeck.nl 

ID College mevrouw H. Ackermann 
hackermann@idcollege.nl 

Koning Willem I College de heer C.A.B. Born 
k.born@kw1c.nl 

Koninklijke Kentalis de heer J. de Gelder 
j.degelder@effathaguyot.nl 

Landstede de heer J. Dobben 
jdobben@landstede.nl 

MBO Amersfoort mevrouw J. Abbink 
j.abbink@mboamersfoort 

MBO Utrecht mevrouw R. Verbecke 
r.verbecke@mboutrecht.nl 

Noorderpoortcollege de heer H.J. Stel 
hj.stel@noorderpoort.nl 

Regio College 
 

mevrouw Chr. van Dinten 
cvandinten@regiocollege.nl 

Rijn IJssel de heer W.F.C. van Pinxteren 
w.vanpinxteren@rijnijssel.nl 
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ROC A12 de heer R. Peters 
r.peters@roca12.nl 

ROC De Leijgraaf de heer H. de Jong 
hans.jong@leijgraaf.nl 

ROC Friese Poort de heer S. Koehoorn 
skoehoorn@rocfriesepoort.nl 

ROC Horizon College de heer R.J.H. Klein (interim) 
r.j.h.klein@horizoncollege.nl 

ROC Kop van Noord-Holland mevrouw A. Wilson-Schmalz 
awilson@rockopnh.nl 

ROC Leeuwenborgh de heer P.J.M. Joskin 
p.joskin@leeuwnet.nl 

ROC Leiden de heer E. Bosch (interim) 
e.bosch@rocleiden.nl 

ROC Menso Alting mevrouw W. Renkema-Hidding 
w.renkema@mensoaltingcollege.nl 

ROC Midden Nederland de heer W.A. van Loon 
w.vanloon@rocmn.nl 

ROC Mondriaan mevrouw M.C.W. Gambon 
m.gambon@rocmondriaan.nl 

ROC Nijmegen mevrouw C. Vinckers (waarnemer) 
c.vinckers@roc-nijmegen.nl 

ROC Nova College de heer T. Paffen 
tpaffen@novacollege.nl 

ROC RIVOR mevrouw M. Alberts 
marianalberts@rocrivor.nl 

ROC Ter AA mevrouw W. Piek 
w.piek@roc-teraa.nl 

ROC Tilburg de heer E.J. van Gulik 
evgulik@rocmb.nl 

ROC TOP mevrouw S. Remijnse 
s.remijnse@roctop.nl 

ROC van Amsterdam 
 

de heer J.M.H. Rondeel 
jmh.rondeel@rocva.nl 

ROC van Flevoland de heer J.M.H. Rondeel 
jmh.rondeel@rocflevoland.nl 

ROC van Twente de heer H. Zomer 
hzomer@rocvantwente.nl 

ROC West-Brabant mevrouw P.J.G. Selten-Bos 
p.selten@rocwb.nl 

Scalda 
 

de heer E. Kerckhaert 
ekerckhaert@rocwesterschelde.nl 

Summa College de heer P.C.A. Sanders 
pca.sanders@summacollege.nl 
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Scholengemeenschap De Rooi Pannen de heer W.J.M. Dirks 
w.dirks@derooipannen.nl 

Zadkine de heer F. Vintges 
f.vintges@zadkine.nl 
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