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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg MTLM 

 

De bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem is één van de negen 

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. Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of 

meer onderwijsclusters c.q. vakgroepen, gegroepeerd rondom een cluster van verwante 

opleidingen (crebo’s).  

 

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 vast te leggen en besluiten 

te nemen. Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 

 

Meer informatie over de btg vindt u via de website van de MBO Raad (link naar de sectorpagina 

btg MTLM).  

 

Verwijzing: 

De jaarlijkse kaderbrief van de MBO Raad geeft kaders en nader inzicht in tijdpaden die van 

belang zijn bij het hanteren van dit activiteitenplan.  

Daarnaast biedt de handreiking voor onderwijsleden sectorkamers en (kerngroep)leden (2015) 

en het Huishoudelijk reglement (9-4-2015) de nodige handvatten, uitwerkingen en bijlagen.  

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: 

• 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, vak-ministeries, et cetera; 

- Last en ruggenspraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB (Samenwerking 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de marktsegmenten alsook 

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; 

https://www.mboraad.nl/sectoren/mobiliteit-transport-logistiek-luchtvaart-rail-maritiem-mtlm
https://www.mboraad.nl/sectoren/mobiliteit-transport-logistiek-luchtvaart-rail-maritiem-mtlm
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- 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. 

 
De btg MTLM heeft de  volgende missie en visie gedefinieerd:  

 

Missie: 

• Stimuleren samenwerking scholen “MTLM” branches 

• Faciliteren netwerkorganisatie 

• Inspireren en stimuleren gesprek over ontwikkelingen in de sectoren en in het onderwijs 

 

Visie: 

• Bijdragen aan goed en toekomstbestendig beroepsonderwijs in de sectoren MTLM  

 

1.3 SBB en bedrijfstakgroepen 

SBB kent negen sectorkamers. Daarin bespreken onderwijs en sociale partners in paritair 

verband de sectorale (aansluitings-)vraagstukken die te maken hebben met de wettelijke taken 

van het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en 

doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten één of meer 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 zitten in ieder geval in de kerngroep van de btg.  

 

De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en 

nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  

 

Achtergrondinformatie 

Op de website van SBB vindt u meer informatie over de sectorkamer en marktsegmenten (link 

naar website SBB; Sectorkamers).  

  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten
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2 Activiteiten btg MTLM 2022 

 

De btg MTLM voert activiteiten uit op verzoek van de btg-leden en met instemming van de 

ledenvergadering. De overkoepelende thema’s voor dit jaar zijn:  

• Leven Lang Ontwikkelen 

• Netwerkfunctie  

 

Naast de overkoepelende thema’s voeren alle clusters binnen de btg MTLM activiteiten uit die een 

bijdrage leveren aan toekomstbestendig onderwijs in de MTLM sectoren. Op de volgende 

onderwerpen wordt waar nodig landelijk samengewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren: 

• Flexibele kwalificatiestructuur 

• Examinering 

• Opleidingsaanbod/Macrodoelmatigheid 

• (Online) onderwijs 

• BPV 

• Professionalisering docenten  

• Vmbo/mbo/hbo  

Daarnaast hebben op basis van in- en externe ontwikkelingen specifieke clusters hun eigen 

aandachtspunten. Deze worden in paragraaf 2.3 per cluster beschreven.  

 

Naast het plannen van de activiteiten, monitort de btg gedurende het jaar haar voorgenomen 

activiteiten (middels een PDCA-cyclus met kleurcodes).  

Aan het eind van het jaar stelt de btg een jaarverslag op waarbij zij verantwoording aflegt over de 

gevolgde activiteiten. 

 

De leden van de btg hebben ingestemd met de activiteiten voor 2022 zoals beschreven op de 

volgende pagina’s en aansluitend het activiteitenoverzicht. 

 

 

2.1 Overkoepelend thema: Leven lang ontwikkelen 

In 2021 is gestart met het project Leven Lang Ontwikkelen binnen het Cluster Transport en Logistiek. 

De eerste vruchten van dit project worden geplukt en er lijkt een goede basis gelegd. Tegelijkertijd 

wordt duidelijk dat dit nog geen afgerond project is en verdere doorontwikkeling is gewenst. Daarin 

pakken we in 2022 een tweesporenbeleid.  

 

Enerzijds worden de ontwikkelingen binnen het cluster T&L voortgezet. We zetten de activiteiten voor 

en kijken hoe deze verder kunnen worden uitgebouwd om tot een functionerend netwerk op het 

gebied van LLO te komen. Anderzijds leren wij een hoop lessen uit de ontwikkelingen binnen het 

cluster T&L en willen wij deze lessen verder uitbreiden naar de brede achterban van de btg MTLM. 

Daarbij kijken wij naar het certificeren van onderdelen van opleiding, na- bij- en omscholingstrajecten 

en zoeken wij via de scholen de samenwerking met landelijk en regionaal bedrijfsleven. Deze 

ontwikkelingen koppelen wij dan weer terug zodat er een overzicht komt van LLO-activiteiten in onze 

sectoren.  
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Bijzondere aandacht is er ook voor het aanhaken bij sectoroverstijgende ontwikkelingen. De MBO 

Raad heeft een kennispunt LLO en ook binnen de landelijke politiek is de rol van het mbo een blijvend 

onderwerp van gesprek. Hier leveren wij vanuit onze ervaringen input voor aan en waar mogelijk 

sluiten we aan bij bestaande ontwikkelingen zodat wij geen onnodig dubbel werk doen.  

 

Wat gaan we doen? 
Op hoofdlijnen ziet de focus voor de btg er in 2022 als volgt uit: 

• Door ontwikkelen van de activiteiten binnen het cluster T&L 

• Agenderen van het onderwerp LLO in de breedte van de btg 

• In beeld brengen waar de mogelijkheden en kansen voor andere clusters in de btg liggen 

• Faciliteren van een brede deling van kennis, ervaring en ontwikkelingen 

• Ondersteunen van instellingen bij de invoering van LLO-trajecten 

2.2 Overkoepelend Thema: Netwerkfunctie 

2021 was een bijzonder jaar, waarin we onze netwerken op andere manieren vorm zijn gegeven. Door 

corona zijn we gedwongen om veel digitaal samen te werken. Dit heeft ons nieuwe inzichten 

opgeleverd over wat werkt en wat niet. 2022 zal een jaar worden waarin we elkaar weer vaker fysiek 

zullen zien, maar waarin we elkaar ook nog digitaal zullen ontmoeten, mogelijk soms tegelijk. We 

gaan met elkaar op zoek naar een nieuwe vorm waarin we zorgen dat we voor elkaar zichtbaar zijn en 

tegelijkertijd effectief kunnen samenwerken. Als btg MTLM zorgen we daarin voor optimale 

ondersteuning en faciliteiten, zowel op locatie als online.  

 

Specifiek is hier ook aandacht voor het betrekken van alle mbo-scholen. Hoewel onze netwerken 

volop zijn doorgegaan in de tijd van corona kan het niet anders dan dat onderlinge verbanden soms 

wat verslapt zijn of dat er mensen misschien tijdelijk uit het oog zijn verloren. 2022 is wat dat betreft 

ook een nieuw ijkmoment waarin we gezamenlijk kijken hoe alle aangesloten mbo-scholen zich ook 

weer echt betrokken voelen bij de activiteiten binnen de btg.  

2.3 Ontwikkelingen in de MTLM sectoren  

 Toekomstgericht onderwijs kunnen geven, betekent de ontwikkelingen in de MTLM sectoren in de 

gaten houden en daarop inspelen. In de btg MTLM agenderen we belangrijke ontwikkelingen en 

vanuit daar bekijken welke projecten of activiteiten daaruit voort komen.  

 

Lopende ontwikkelingen op dit moment zijn:  

• Vmbo techniek – aansluiting met het mbo  

• Energietransitie en duurzaamheid 

• Trendrapportage MTLM – welke veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen we verwachten?  

• Inzet van drones in het mbo 

 

Dit zijn ontwikkelingen die voor één of meerdere clusters, waar mogelijk wordt er clusteroverstijgend 

samengewerkt. Ook wordt gekeken naar de activiteiten van de andere gerelateerde btg’s die met deze 

ontwikkelingen bezig zijn, bijv. techniek en gebouwde omgeving.  
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2.4 Activiteiten binnen de clusters MTLM 

Binnen de clusters vindt de sectorale belangenbehartiging, kennisdeling en opstart van btg projecten 

plaats. Hieronder vindt u per cluster welke thema’s in 2022 op de agenda staan. 

 

Mobiliteit  

• Implementatie nieuwe kwalificatiedossier voertuigen en mobiele werktuigen (Examinering bij 

Stem) 

• Behoud kleine opleidingen (tweewielers, carrosserie)  

• Samenwerking met platform TIM (mobiele werktuigen) 

• Opbouwen netwerk (after)sales mobiliteitsbranche  

• Voorbereiding docentendag Mobiliteit in Beweging 

 

Transport en logistiek 

• Versterken netwerk scholen Transport en Logistiek 

• Implementatie nieuwe kwalificatiedossiers logistiek  

• Sectordoorsnijdend niveau 2  

• Landelijke Dag van de Logistiek 2022 

• ‘Masterclasses’ Transport en Logistiek 

• World Skills 

 

Luchtvaart  

• Taskforce BPV Luchtvaartdienstverlener 

• Doelmatigheidsonderzoeken en -gesprekken Luchtvaartdienstverlener 

• Voorbereiding docentendag Dag van de Luchtvaart 

• World Skills 

• Opbouwen netwerk AOO en LVS 

 

Maritiem 

• Implementatie Europese wetgeving Binnenvaart  

• Onderwijsnetwerk STCW(F) – vakgroepen – thema: examinering 

• Monitoren beschikbaarheid BPV plekken zeevarenden 

• Dag van de Maritieme Docent 2022 
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3 PDCA 2022 - btg MTLM 

 

Klik hier voor het pdf-bestand PDCA 2022 - btg MTLM  
 

 

 

 

https://mboraad1.sharepoint.com/:x:/r/sites/gremia/001252/Documenten/Activiteitenplan%202022/Activiteiten%20btg%20MTLM%202022%20PDCA.xlsx?d=wf4620e59d0d044728b44ce873d6e6cff&csf=1&web=1&e=YptWbZ
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Bijlagen (3x) 

Bijlage 1 Vergaderstructuur  

Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia (Btg en SBB) 

Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij de bedrijfstakgroep  
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Bijlage 1 Vergaderstructuur/organogram 

 

 

 

 

  



 

Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia (Btg MTLM en SBB) 

De btg MTLM kent de volgende gremia: 

1. Agendacommissie Sectorkamer 

2. Sectorkamervergadering 

3. Marktsegmentvergadering(en) 

4. Kerngroep btg MTLM 

5. Btg ledenbijeenkomsten 

6. Onderwijsclusters btg 

7. Clustercommissies onderwijsclusters btg 

8. Onderwijsnetwerken btg 

9. Themabijeenkomsten / studiedagen 

10. Projectgroepen 

11. Werkgroepen 

 

1. Agendacommissie sectorkamer (belangenbehartiging) 

• Doel: bespreken wat op de agenda van de SK komt en hoe het onderwerp wordt 

aangevlogen. 

• Deelnemers: voorzitter en vicevoorzitter van de SK (tevens voorzitter btg) met de 

secretaris sectorkamer en beleidsadviseur btg. 

• Frequentie: 4x per jaar. 

 

2. Sectorkamervergadering (belangenbehartiging) 

• Doel: besluitvorming en advisering bestuur SBB t.a.v. wettelijke taken en exploratiethema’s 

• Deelnemers: (Onderwijsleden-) sectorkamer als lid en beleidsadviseur btg als toehoorder. 

• Frequentie: 4x per jaar. 

 

3. Marktsegmentvergaderingen (belangenbehartiging) 

• Doel: Advisering sectorkamer t.a.v. wettelijke taken en exploratiethema’s 

• Deelnemers: (onderwijsleden-) marktsegmenten als lid en beleidsadviseur btg als 

toehoorder. 

• Frequentie: 4x per jaar per marktsegement (te weten Mobiliteit, Carrosserie, Transport & 

Logistiek, Luchtvaart, Rail en Maritiem). 

 

4. Kerngroep btg (belangenbehartiging) 

• Doel: dagelijkse leiding btg en linking pin naar overige gremia, signaleren en richting 

bepalen. 

• Deelnemers: voorzitter is een onderwijslid van de sectorkamer (hoeft niet perse de (vice-) 

voorzitter van de sectorkamer te zijn), leden zijn linking pins naar marktsegmenten en 

onderwijsclusters, de beleidsadviseur btg en de secretaresse. 

• Frequentie: 4x per jaar.  

 

5. Btg ledenbijeenkomsten (belangenbehartiging + kennisdeling/netwerkfunctie)  

• Doel: informeren, input ophalen, signaleren en richting bepalen. Tevens besluitvorming 

over zaken conform Huishoudelijk reglement (door de instellingsvertegenwoordigers) 
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• Deelnemers: alle door de MBO Raad leden (bestuurders) aangewezen 

instellingsvertegenwoordigers, de beleidsadviseur btg en de secretaresse. 

• Frequentie: 2x per jaar, passend bij de begrotings- en verantwoordingscyclus MBO Raad, 

afhankelijk van noodzaak kan er een extra inloop-/belangenbehartigingsdag gepland 

worden.  

. 

6. Onderwijsclusters btg (belangenbehartiging + kennisdeling/netwerkfunctie) 

• Doel: input leveren op strategisch/ tactisch niveau aan de kerngroep/sectorkamerleden en 

uitvoeren activiteiten onderwijscluster. 

• Deelnemers: voorzitter (lid kerngroep), vicevoorzitter, leden onderwijscluster (managers) 

met de beleidsadviseur btg en de secretaresse. 

• Frequentie: 3-4x per jaar 

 

7. Clustercommissies onderwijsclusters btg (belangenbehartiging + 

kennisdeling/netwerkfunctie) 

• Doel: bespreken wat op de agenda komt van de verschillende overleggen/sessies, hoe 

het onderwerp wordt aangevlogen en coördinatie activiteiten onderwijscluster. 

• Deelnemers: voorzitter (lid kerngroep), vice-voorzitter, vertegenwoordigers 

onderwijscluster met de beleidsadviseur btg en de secretaresse. 

• Frequentie: 3-4x per jaar 

. 

8. Onderwijsnetwerken btg (kennisdeling/netwerkfunctie) 

• Doel: specifieke inhoudelijke kennis delen en operationele aspecten opleidingen.  

• Deelnemers: voorzitter onderwijsnetwerk en vertegenwoordigers opleidingen per netwerk 

te bepalen (docenten, medewerkers met taken, managers) met de beleidsadviseur en de 

secretaresse. 

• Frequentie: 3-4x per jaar. 

 

9. Themabijeenkomsten/studiedagen/docentendagen (kennisdeling/netwerkfunctie) 

• Doel: verdieping/verkenning van inhoudelijke onderwerpen, deskundigheidsbevordering en 

netwerkfunctie. 

• Deelnemers: op basis van inschrijving (aankondiging via mailbestand en nieuwsbrieven) 

met de beleidsadviseur en de secretaresse. Dagvoorzitter varieert op basis van inhoud van 

de themadag.  

• Frequentie: op basis van thema’s die genoemd zijn in het activiteitenplan en op basis van 

actualiteit. 

 

10. Projectgroepen (projecten) 

• Doel: een product opleveren op basis van wensen van de leden (projectgroep). 

• Deelnemers: projectgroepen bestaan uit inhoudsdeskundigen/experts.  

• Projectgroepen kennen een langere doorlooptijd en worden aangestuurd door een 

(externe)projectleider. Terugkoppeling van de voortgang en uitkomsten/resultaten vindt 

plaats in de inloop/belangenbehartigingsdagen en/of thema/kennisdeling/studiesessies. De 

kerngroep treedt op als opdrachtgever. 

• Frequentie: de aard van de opdracht bepaalt de vergaderfrequentie. 
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11. Werkgroepen (projecten) 

• Doel: een vraagstuk kort verkennen en hierop adviseren. 

• Deelnemers: Werkgroepen bestaan uit inhoudsdeskundigen/experts. Werkgroepen 

bestaan uit onderwijsleden, kiezen een voorzitter uit hun midden, zijn kortstondig van duur, 

zij brengen kort iets in kaart en/of bereiden een activiteit voor. Terugkoppeling van de 

voortgang en uitkomsten/resultaten vindt plaats in de inloop/belangenbehartigingsdagen 

en/of thema/kennisdeling/studiesessies. Werkgroepen ontstaan op verzoek van de 

kerngroep, onderwijsleden sectorkamer/marktsegmenten of leden btg. 

• Frequentie: afhankelijk van wat noodzakelijk is. 

 

Samenstelling kerngroep MTLM 

Naam Mbo school / vakschool Functie (in Kerngroep) 

Gronsveld, F STC-Group voorzitter 

Heiligers, Y. Albeda College 
Lid / vz cluster Luchtvaart (& 
Rail) 

Marks, E. Aventus Lid 

Mol, P. ROC van Amsterdam/Flevoland Lid 

Nelen, M.C.F.  Scalda Lid / financieel contactpers. 

Nieuwenhuizen, M.A.  ROC Nova College Lid / vz cluster Maritiem 

Potze, F. ROC Nijmegen Lid 

Reyngoudt, A. ROC Mondriaan Lid / vz cluster Mobiliteit 

Roelofsen, F. ROC Nova College Lid 

Versluis, C. STC-Group Lid / vz cluster T&L 

 

Samenstelling clustercommissie Mobiliteit 

Naam Mbo school / vakschool Functie (in onderstructuur) 

Bakker, B. den ROC Horizon College Lid 

Elzen, T. van den Koning Willem I College Lid / vz Werk-Stuurgroep MIB 

Feijth, A. Deltion College 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Tweewielers 

Klunder, A. Aventus 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Mobiele Werktuigen 

Labee, H. ROC Nova College 
Lid / vvz / vz Onderwijsnetwerk 
Motorvoertuigen 

Reyngoudt, A. ROC Mondriaan Voorzitter  

Vacature   
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Carrosserie 

 

Samenstelling clustercommissie Transport & Logistiek 

Naam Mbo school / vakschool Functie (in onderstructuur) 

Derksen, J. Koning Willem I College 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Transport & Logistiek* 

Eefting, H. Noorderpoort Lid 

Strik, E. ROC van Amsterdam Lid 

Versluis, C. STC-Group Lid / voorzitter  

Vacature   
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Transport & Logistiek** 
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* t/m eind 2021 ** v/a januari 2022   

 

 

Samenstelling cluster(commissie) Maritiem 

Naam Mbo school / vakschool Functie (in onderstructuur) 

Arling, M. Noorderpoort Lid 

Boele, H. STC-Group Lid 

Haan, E. de ROC Kop van Noord-Holland Lid 

Meinen, G. ROC Friese Poort Lid 

Nieuwenhuizen, A. ROC Nova College Voorzitter 

Siereveld, A. Scalda 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
STCW(F) 

Visser, M. ROC Friese Poort 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Maritieme Techniek 

Wijngaarden, C. van STC-Group 
Lid / vz Onderwijsnetwerk 
Binnenvaart 

 

 

Onderwijsleden sectorkamer MTLM 

Naam Instelling 

Gronsveld, F. STC-Group 

Marks, Ellen Aventus 

Mol, P. ROC van Amsterdam / Flevoland 

Nelen, M. Scalda 

Potze, F. ROC van Nijmegen 

Roelofsen, F. ROC Nova College 
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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. 

 

Onderwijsleden marktsegment Mobiliteit 

Naam Mbo-school 

F. Kleyberg IVA 

H. Labee ROC Nova College (voorzitter) 

A. Feijth Deltion College 

J. Nicolai Friesland College 

T. van den Elzen Koning Willem I College 

 

Onderwijsleden marktsegment Carrosserie 

Naam Mbo-school 

R. Akkerman Summa College 

M. van Dorst Curio  

A. Reyngoudt ROC Mondriaan (voorzitter) 

 

Onderwijsleden marktsegment Luchtvaart 

Naam Mbo-school/vakschool 

A. Elting Deltion College 

Y. Heiligers Albeda College 

C. Vredenbregt MBO College Airport 

J. Karman De Rooi Pannen (Tilburg) 

 

Onderwijsleden marktsegment Transport & Logistiek 

Naam Mbo-school/vakschool 

E. Strik MBO College Airport 

B. Felix ROC Rivor (vvz) 

H. Eefting Noorderpoort 

A. Ruggenberg STC-Group 

J. Voorhamm – van Wettum NCOI (NRTO) 

 

Onderwijsleden marktsegment Rail 

Naam Mbo-school/vakschool 

H. Kobes ROC van Twente 

M. Kooijman STC-Group 

Th. Prins ROC van Amsterdam 
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Onderwijsleden marktsegment Maritiem 

Naam Mbo-school/vakschool 

H. Boele STC Group 

A. Mintjes Maritieme Academie Holland 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College (vice-

voorzitter) 

A. Siereveld Scalda 
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Bijlage 3  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep MTLM  

Naam ROC/Vakinstelling 2021-2022 

Onderwijscluster 

Mobiliteit 

Onderwijscluster 

Transport en 

Logistiek 

Onderwijscluster 

Luchtvaart/ Rail 

Onderwijscluster 

Maritiem 

Albeda College   x x  

Alfa-College x  x 
  

Aventus   x x  

Clusius College x    

Curio (voorheen ROC West Brabant) x  x   

Deltion College x x x  

Drenthe College x  x   

Friesland College x  x x  

Gilde Opleidingen x  x   

Graafschap College x  x   

Hoornbeeck College x  x  
 

Koning Willem I College x  x   

Landstede x  x x  

MBO Amersfoort x  x x  

mboRijnland x  x   

Noorderpoort x  x x x 

Onderwijsgroep Tilburg x  x x  

Regio College x  x x  

Rijn IJssel x   x  

ROC A12   x  
 

ROC Da Vinci College   x   
ROC De Leijgraaf   x   

ROC Friese Poort   x  x 

ROC Horizon College x  x   

ROC Kop van Noord-Holland   x  x 

ROC Midden Nederland x  x   

ROC Mondriaan x  x  
 

ROC Nijmegen x  x x  

ROC Nova College x  x  x 

ROC Rivor x  x   

ROC TOP x     

ROC van Amsterdam x  x x  

ROC van Flevoland    x  

ROC van Twente x  x   

Scalda x  x  x 

Scholengemeenschap De Rooi 

Pannen   
x 

 

Soma College x    

STC-Group   x x x 

Summa College x  x x  

Techniek College Rotterdam x    

Vista College (voorheen Arcus, 

Leeuwenborgh en Techniekcollege 

ZL) x x x  

Zadkine 
  x x  

 

 


