
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenplan 2021 
Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening 

en Veiligheid 
 
 

Btg ZDV 
 
 
 

 
  



 

 
Auteur(s)  M.Waulthers 
MBO Raad  Houttuinlaan 6 

Postbus 2051 
3440 DB  Woerden 
T: 0348 - 75 35 00 
E: info@mboraad.nl 
I: www.mboraad.nl 

Woerden  8 september 2020 
Versienummer  4.0 

 

mailto:info@mboraad.nl


 

  3/21 

Voorwoord 
 
 
De bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid is voortdurend in beweging. De 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen als ook de wensen en eisen van de burgers zorgen 
voor een dynamiek waar vooral onze beroepen mee van doen krijgen. Meer online en gebruik makend 
van de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is. Dat vraagt om een flexibele onderwijsaanpak die 
snel aan kan sluiten op de wensen van de markt. De activiteiten op het gebied van Leven Lang 
Ontwikkelen vragen binnen de btg nog wat extra aandacht, vooral in het vinden van de samenwerking 
met de diverse -wellicht wel alle!- branches waarin we acteren. 
 
De toekomst van de zakelijke dienstverlening ligt wel in de optimale afstemming van de backoffice en 
frontoffice beroepen waarvoor we opleiden. De bedrijven en instellingen zoeken naar breder inzetbare 
medewerkers die het vak verstaan, maar ook de nodige skills en vaardigheden beheersen. De 
implementatie van één duidelijk kwalificatiedossier Zakelijke Dienstverlening per 1 augustus 2021 gaat 
daar zeker bij helpen. 
 
De aandacht voor de veiligheidsbranche neemt alleen maar toe. Dat vraagt om strategische keuzes in 
het verbinden van de diverse partijen in de branche en het profileren van het werken in de 
veiligheidsbranche om uiteindelijk voldoende gekwalificeerde toestroom te kunnen garanderen. Een 
nieuw kwalificatiedossier voor de particuliere beveiliging per augustus 2021, een aanzet voor een 
revisie op het huidige kwalificatiedossier van HTV en de verder gaande gesprekken over intensiever 
samenwerking met de politie en defensie over instroom als ook Leven Lang Ontwikkelen dragen daar 
zeker aan bij. 
 
Een jaar waarbij de afstemming en samenwerking tussen de scholen over het beste onderwijs en 
scholing voor de toekomstige beroepen centraal moet staan zal tot nog meer innovatie zorgen, los 
nog van de sociale en maatschappelijke vraagstukken waar we allemaal mee geconfronteerd worden. 
Dat vereist optimale informatievoorziening maar ook overleg en persoonlijke ontmoeting met kopje 
koffie. 
 
Samen aan de slag en trots op ons mbo onderwijs  
 
 
Jos van Deursen 
Voorzitter btg ZDV
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ZDV 
 
De bedrijfstakgroep ZDV 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).  
 
Bedrijfstakgroepen hebben twee belangrijke kerntaken: 
- Het namens en samen met het sectorale onderwijsveld behartigen van sectorale en 

overstijgende onderwijsbelangen, passend binnen het beleid van de MBO Raad. Daarbij is 
het doel de onderwijskwaliteit binnen de sector voortdurend te verbeteren of optimaliseren 

- Het behartigen van de belangen van het onderwijsveld in de Sectorkamers rondom  
• De door SBB in de sectorkamers belegde thema’s ( kwalificeren en examineren, bpv en 

doelmatigheid) 
• Voorkomende thema’s belegd in het jaarplan van de sectorkamer 

 
De kerngroep van de btg ZDV 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 https://www.mboraad.nl/sectoren/zakelijke-
dienstverlening-en-veiligheidvan de MBO Raad.  
 
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; 

https://www.mboraad.nl/sectoren/zakelijke-dienstverlening-en-veiligheid
https://www.mboraad.nl/sectoren/zakelijke-dienstverlening-en-veiligheid
https://mboraad1.sharepoint.com/sites/gremia/001184/Documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgremia%2F001184%2FDocumenten%2FKerngroep%20vacature%2F201508%20Handreiking%20bedrijfstakgroepen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgremia%2F001184%2FDocumenten%2FKerngroep%20vacature
https://mboraad1.sharepoint.com/sites/gremia/001123/Documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgremia%2F001123%2FDocumenten%2FHuishoudelijk%20reglement%20btg%27s%2D%20versie%202015%2FDEFINITIEF%20Huishoudelijk%20reglement%20btg%27s%202015%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgremia%2F001123%2FDocumenten%2FHuishoudelijk%20reglement%20btg%27s%2D%20versie%202015
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- 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. 

    
De btg ZDV kent de volgende gremia: 

• Agendacommissie ZDV 
• Kerngroep ZDV 
• Algemene ledenvergadering 
• Regio overleg (regio Noord, Noordwest, Oost, Zuid, Zuidwest) 
• Onderwijsclusters (Orde en Veiligheid, Juridisch Administratieve beroepen, Marketing, 

Communicatie, Evenementen en Commercie, Financiële Dienstverlening, Financieel 
Administratieve Beroepen, Office en Management Support, Ondersteunende 
Administratieve Beroepen) 

• Projectgroepen (HTV-P, Veva, …) 
• Netwerken 
• Werkgroepen 

 
 

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 beleidsadviseur van de bedrijfstakgroep draagt bij aan de voorbereiding en voor- en nazorg 
van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  
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De sectorkamer die gelieerd is aan de btg Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid kent de 
volgende marktsegmenten: 

• Orde en Veiligheid, voor 
 Veiligheid en Vakmanschap 
 Particuliere Beveiliging 
 Publieke Veiligheid 

• Office, voor 
 Office en Management Support 
 Marketing, Communicatie en Evenementen 
 Ondersteunende Administratieve Beroepen 

• Juridisch, voor 
 Juridisch Administratieve Beroepen 
 Ondersteunende Administratieve Beroepen  

• Financiële diensten, voor 
 Financiële Dienstverlening 
 Financieel Administratieve Beroepen 
 Ondersteunende Administratieve Beroepen 

    
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u meer informatie over de sectorkamer en marktsegmenten.  

  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-zakelijke-dienstverlening-en-veiligheid
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2 Activiteiten btg ZDV 2021 
Bij de keuze voor haar activiteiten baseert de btg zich enerzijds op het landelijk vastgestelde beleid 
door de ledenvergadering van de MBO Raad zoals het manifest ‘MBO 2025’ 
http://www.mboraad.nl/publicaties/het-mbo-2025-manifest-voor-de-toekomst-van-het-mbo (12 april 
2015) en het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ (7 februari 2018) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/02/07/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-
trots-vertrouwen-en-lef. 
 
Bedrijfstakgroepen vervullen tevens een nieuwe, belangrijke rol bij het voorbereiden van de adviezen 
van de sectorkamer op het gebied van Macrodoelmatigheid.  
Het is in de fase van de duiding door de sectorkamer (met als hulpmiddel de Toolkit van SBB) van 
belang dat de sectorkamer beschikt over alle relevante informatie die kan helpen om een volledig 
beeld te krijgen over het kwalificatiedossier of de kwalificatie waarover de sectorkamer moet 
adviseren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan informatie over doorstroom naar 
vervolgonderwijs, alumni-onderzoek, regionale prognoses van scholen, kenmerken van doelgroepen, 
anticyclisch opleiden, werkgelegenheid in aanpalende beroepen of trendrapportages van branches.  
Maar er is mogelijk ook nog andere informatie die relevant is. Partijen kunnen in de sectorkamer 
relevante informatie inbrengen ten behoeve van duiding. Het is daarbij van belang dat de btg-
adviseurs de onderwijsbestuurders in de sectorkamer ondersteunen en hen zo goed mogelijk 
voorbereiden zodat zij aanvullende relevante informatie vanuit de leden van de bedrijfstakgroep (btg) 
kunnen inbrengen in de discussie in de sectorkamer. 
 
Daarnaast voert de btg activiteiten uit op verzoek van de btg-leden en met instemming van de 
ledenvergadering. 
 
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 2021 zoals opgenomen in het PDCA-
overzicht op de volgende pagina’s. 
 

http://www.mboraad.nl/publicaties/het-mbo-2025-manifest-voor-de-toekomst-van-het-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/02/07/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/02/07/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef
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PDCA 2021 - btg ZDV 
 groen = afgerond 
 oranje = lopend 
 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 
 blauw = on hold of geschrapt 

 
Nr  Projectnaam/overleg 

 
(De meeste overleggen 
kennen een 
agendacommissie/-overleg) 

Planning Activiteit Wie namens kerngroep / 
leden 

kleurcode 

 BELANGENBEHARTIGING     
1 Overleg Btg ZDV     
1.1 Algemene ledenvergadering 2x pj   instellingsvertegenwoordigers  

1.2. Kerngroepvergadering 6x pj De kerngroep bereid de ALV voor en bespreekt de 
ontwikkelingen in het veld. Ook de sectorkamer wordt 
voorbereid. 

Sectorkamerleden onderwijs en 
de voorzitters onderwijsclusters 
en regiobijeenkomsten. Sommige 
leden hebben een dubbelfunctie 

 

1.3 Onderwijscluster bijeenkomsten 3x pj Er zijn 9 onderwijsclusters. 
In de onderwijsclusters komen de inhoudelijke 
onderwerpen aan bod. Ook achterbanraadpleging  

Voorzitters OC, 
onderwijscoördinatoren 

 

1.4 Regio btg bijeenkomsten  4x pj Er zijn 5 regio’s 
Bij de regiobijeenkomsten worden op regionaal niveau 
kennis gedeeld en belangen besproken 

Voorzitters regio, 
instellingsvertegenwoordigers 

 

2 Overleg SBB     
2.1 Vergadering Sectorkameroverleg 4x pj Dit is binnen SBB verband, activiteiten die betrekking 

hebben op de wettelijke taken worden hier in overleg met 
de sociale partners opgepakt. 

Vijf sectorkamerleden onderwijs 
zijn tevens kerngroepleden ZDV 

 

2.2 Vooroverleg Onderwijs 
Sectorkameroverleg (optioneel) 

4x pj  Voorzitter btg  

2.3 Vergadering Marktsegment Juridisch, 
Office, Financiële diensten (optioneel 
vooroverleg) 

4x pj Dit is binnen SBB verband, marktsegment bestaat uit 
vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven en zij 
adviseren de sectorkamer over de wettelijke taken 

Voorzitters marktsegmenten  
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Nr  Projectnaam/overleg 
 
(De meeste overleggen 
kennen een 
agendacommissie/-overleg) 

Planning Activiteit Wie namens kerngroep / 
leden 

kleurcode 

2.4 Vergadering Marktsegment Orde & 
Veiligheid (optioneel vooroverleg) 

4x pj Dit is binnen SBB verband, marktsegment bestaat uit 
vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven en zij 
adviseren de sectorkamer over de wettelijke taken 

Voorzitter marktsegment  

2.5 Overleg organisatie en ontwikkeling 
VEVA 

pm Dit overleg is op initiatief van defensie en de 21 VEVA 
scholen tbv afstemming over de organisatie (incl regie)  
en ontwikkeling van het defensie onderwijs (instroom) 

Werkgroep VEVA  

 KENNISDELING  
 

  
3. Thema’s voor de btg gericht 

op: 
    

3.1 Kwalificeren (kwalificatiestructuur, 
onderwijsvernieuwing en –
ontwikkeling) 

 Initiatie vanuit sociale partners en/of scholenveld. In 
samenwerking met SBB en/of Stichting Praktijkleren 

  

3.2 Examinering  Initiatie meestal vanuit scholen of aanleiding inspectie. 
Ontwikkelen en valideren examens is geborgd binnen de 
Stichting Praktijkleren 

  

3.3 Beroepspraktijkvorming 2 x pj MBO Instellingen en SBB hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid en rol bij de BPV. De kwaliteit wordt 
vanuit beiden op een eigen wijze geborgd aan de hand 
van het BPV-protocol en erkenning leerbedrijf. Tijdens de 
sessie SBB-btg en SPL juli 2020 is besloten kennis- en 
informatiedeling minimaal 2 keer per jaar te organiseren 

 
 

3.4 Doelmatigheid  Doelmatigheid is onderwerp van gesprek n.a.v. het 
rapport CMMBO najaar 2019. 

  

3.5 Professionalisering  Bij professionalisering duiden we vooral op de 
ontwikkeling  deskundigheid docent en de 
praktijkbeoordelaar 

 
 

4 PROJECTEN     
4.1 Online leeromgeving voor  

praktijkbeoordelaar 
2021 Het (laten) onderhouden van de online leeromgeving 

praktijkbeoordelaar met het doel om het kennisniveau van 
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Nr  Projectnaam/overleg 
 
(De meeste overleggen 
kennen een 
agendacommissie/-overleg) 

Planning Activiteit Wie namens kerngroep / 
leden 

kleurcode 

de praktijkopleiders op niveau te houden 
(kwaliteitsinstrument) 

4.2 Sterk Beroepsonderwijs vmbo - mbo 
 

2021 Beschrijving doorlopende leerlijn vmbo-mbo n.a.v. 
voorbeeld. Onderzoeken en aanhaken bij regionale 
initiatieven en projecten 

  

4.5 Implementatie nieuw 
kwalificatiedossier Particuliere 
Beveiliging 

2020-2021 De opleidingen voor particuliere beveiliging kennen een 
nieuw kwalificatiedossier. De implementatie zal 
bijeenkomsten met het scholenveld en de bedrijven 
vragen  

  

4.6 Nieuwe overlegstructuur  2021 De nieuwe 1,5 m maatschappij vraagt om herbezinning 
op de vergadercultuur. Informatieverstrekking via 
TEAMS, Kennisdeling en fysiek overleg waar nodig. Hoe 
faciliteren we dat en wat betekent dat voor de agenda 

  

4.7 Onderwijstafel veiligheid 2021 Het veiligheidsdomein kent grote uitdagingen in zowel 
ontwikkeling, actualiteit als ook behoefte aan voldoende 
personeel. Hoe kunnen we de diverse actoren beter met 
elkaar verbinden en in passend en herkenbaar 
onderwijs/scholing verbinden. Meer samenwerken levert 
meer succes 

  

4.8 Implementatie kwalificatiedossier ZD Okt 2020-
jan 2021 
 
 
Jan-aug 
2021 
 
 
Jan-aug 
2021 

Informatiesessies (i.s.m. SBB) over het ‘waarom’ en de 
kracht van één dossier ZDV. Voorlichting aan potentiële 
studenten en de branche 
 
Het organiseren van kennisdeling over hoe maken we 
onderwijs en wat kunnen we beter samen ontwikkelen. 
Wat betekent één dossier voor onderwijsleermiddelen en 
examens 
Welke routes leiden tot een passend diploma 

  

 

 

4.9 Onderwijsclustering 2021 Het nieuwe KD Zakelijke Dienstverlening vraag wellicht 
ook een dossieroverstijgend overleg. Past de huidige 
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Nr  Projectnaam/overleg 
 
(De meeste overleggen 
kennen een 
agendacommissie/-overleg) 

Planning Activiteit Wie namens kerngroep / 
leden 

kleurcode 

indeling van de onderwijsclusters nog bij de ambities van 
het ene dossier? 

 Hybride leren 
Blended learning 

 Nieuw normaal leidt tot behoefte aan ander onderwijs. 
Zowel in vorm, techniek als ook aanbod. Wat betekent 
meer online, praktijkgerichter of hybride leren.  
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Bijlagen 
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 
 
 

 
 

ALV btg ZDV

Kerngroep btg 
ZDV

OAB MCE&CM OMS FAB FD JAB Orde en 
Veiligheid

Beveiliging
Publieke 
veiligheid

(HTV)

Politie

Regio Noord
Regio Noordwest
Regio Zuidwest

Regio Oost
Regio Zuid

Schooljaar 
2020-2021 
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Gremia van de btg ZDV (blauw) 
• Kerngroep: dagelijkse leiding, voorbereiden besluiten 
• Algemene ledenvergadering: besluiten nemen 
• Onderwijsclusters: besluiten inhoudelijk uitdiepen en netwerken 
• Onderwijsregio’s: regionale verdieping besluiten en netwerken 

SBB-gremia waarin de btg ZDV participeert (rood) 
• Sectorkamer ZDV: besluiten nemen t.a.v. aansluitingsvraagstukken mbo-onderwijs/arbeidsmarkt 
• Marktsegmenten: (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming inbrengen bij de 

sectorkamer 
  

Algemene 
leden-

vergadering 
  

5 btg-Regio’s 
Directeuren en/of 

teamleiders 

9 ZDV 
Onderwijs-

clusters 
Teamleiders en/of 

docenten 

Sectorkamer 
ZDV (SBB) 
4 leden CvB 

4 
Marktsegmenten 

ZDV (SBB) 
Directeuren 

Kerngroep 
btg ZDV 

4 leden CvB 
Voorzitters 

OC.s 
Voorzitters  

Regio’s 
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Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia (Btg en SBB) 
De btg kent de volgende gremia 
1. Sectorkamervergadering 
2. Marktsegmentvergadering(en) 
3. Kerngroep btg 
4. Btg ledenbijeenkomsten 
5. Btg regiobijeenkomsten 
6. Btg onderwijsclusterbijeenkomsten 
7. werkgroepen 

 

1. SBB 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: 6x per jaar 

 
2. SBB 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 
 

3. Btg Kerngroep (belangenbehartiging) 
• Doel: dagelijkse leiding btg en linking pin naar overige gremia. 
• 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 btg 
netwerken en de beleidsadviseur btg. 

• Frequentie: bijeenkomsten 5 a 6x per jaar (i.v.m. o.a. voorbereiding begroting en 
jaarverslag).  

 
4. Btg ledenbijeenkomsten (belangenbehartiging + kennisdeling/netwerkfunctie)  

• Doel: informeren, input ophalen, signaleren en richting bepalen. Tevens besluitvorming 
over zaken conform Huishoudelijk reglement (door de instellingsvertegenwoordigers) 

• Deelnemers: alle door de MBO Raad leden (bestuurders) aangewezen 
instellingsvertegenwoordigers en de beleidsadviseur btg. 

• Frequentie: 2x per jaar, passend bij de overlegsystematiek van SBB, afhankelijk van 
noodzaak kan er een extra inloop /belangenbehartigingsdag gepland worden.  

 
5. Btg regiobijeenkomsten (kennisdeling/netwerkfunctie)  

• Doel: informeren, input ophalen, signaleren en richting bepalen.  
• Deelnemers: alle door de MBO Raad leden (bestuurders) aangewezen 

instellingsvertegenwoordigers van de betreffende regio en de beleidsadviseur btg. 
• Frequentie: 4x per jaar per regio (Noord, Zuid, Oost, Noordwest en Zuidwest) 

  
6. Btg onderwijsclusterbijeenkomsten (kennisdeling/netwerkfunctie) 

• Doel: informeren, input ophalen, netwerkfunctie.  
• Deelnemers: onderwijscoördinatoren en de beleidsadviseur btg. 
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• Frequentie: 2 a 3x per jaar onderwijscluster 
 
 

7. 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. 
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Onderwijsleden sectorkamer in SBB-verband  
Naam  Mbo-school  Functie in Sectorkamer 
Jos van Deursen Aventus voorzitter 
Marie-Claire Gambon ROC Mondriaan Lid 
Michel Labij ROC Midden Nederland Lid 
Vacature per 01-01-2021  Lid 
Bob Nijssen NTI Lid particulier onderwijs 
Corné Broers Instituut Broers Lid particulier onderwijs  
 
 
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 (voorzitter) ROC van Twente 
Henk Schotpoort ROC Midden Nederland 
Ineke Kuijlenburg MBO Utrecht 
Vacature  
Marcel van Dijk Friesland College 

 
Marktsegment Financiële Diensten 

Naam Mbo-school 
Pieter Sanders (voorzitter) Summa College 
Ruud Peters Astrum College (ROC A12) 
Leon Prijs ROC Mondriaan 
Nel-An Gaasbeek ROC Friese Poort 
Cindy Wikkerman NCOI Opleidingsgroep 

 
Marktsegment Office 

Naam Mbo-school 
Jelle Marchand (voorzitter) ROC Mondriaan 
Kees Hagens Rijn IJssel 
Silvester Koehoorn Drenthe College 
Jobke van den Berg LOI 

 
Marktsegment Orde en Veiligheid 

Naam Mbo-school 
Ruud van Diemen ROC Midden Nederland 
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Jos Rondeel ROC van Amsterdam / ROC van 
Flevoland 

Evy Loos Summa College 
Johan Dijkstra ROC Friese Poort 
Arjan van Noort Zadkine 
Francois Nicoll Opleidingsinstituut Politie en 

Beveiligingspersoneel/NRTO 
Jean-Paul Jager Politieacademie 
Danielle Weijer AVN Opleidingen B.V. 

 
Kerngroepleden 
Naam  Mbo-school  Functie (in kerngroep)  
Jos van Deursen Aventus Voorzitter 

 
Peer van Summeren 
 

ROC De Leijgraaf Lid 
Lid sectorkamer ZDV  
(tot 1 januari 2021) 

Michel Labij 
 

ROC Midden Nederland Lid 
Lid sectorkamer ZDV 

Marie-Claire Gambon ROC Mondriaan Lid 
Lid sectorkamer ZDV 
Vz. regio Zuidwest 

Pieter Sanders Summa College Vz. OC FAB 
Vz. regio Zuid 
Vz. marktsegment FD 

Han Zomer ROC van Twente Vz. OC JAB 
Vz. marktsegment Juridisch 
Vz regio Oost 

Jelle Marchand ROC Mondriaan Vz. OC OAB 
Vz marktsegment Office 

Evy Loos Summa College Vz. OC O&V 
Lid marktsegment O&V 

Silvester Koehoorn Drenthe College Vz. OC MCE en CM 
Lid marktsegment Office 
Vz. regio Noord 

Vacature  Vz. OC FD 
Lid marktsegment FD 

vacature  Vz. OC OMS 
Lid marktsegment Office 

John Mulder  Directeur Stichting Praktijkleren 
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Bijlage 3  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep ZDV (*) 
 

ROC  FAB 
 

FD JAB 
MCE en 

CM 
 

OAB 
 

OMS 
 

OV 
 

Veva 
Beveilig

ing 
 

HTV 
 

HTV-P 
Albeda College 

        
       

Alfa-college 
        

       

Aventus  
        

       

Curio 
    

       

Deltion College 
        

       

Drenthe College 
        

       

Friesland College 
        

       

Gilde Opleidingen 
        

       

Graafschap College                

Hoornbeeck College 
               

Koning Willem I 
College                

Landstede 
        

       

MBO Amersfoort 
        

       

mboRijnland 
    

       

MBO Utrecht 
        

       

Menso Alting 
    

       

Noorderpoort  
        

       

Regio College 
        

       

Rijn IJssel 
               

ROC A12 
        

       

ROC Da Vinci College 
    

       

ROC de Leijgraaf 
        

       

ROC Friese Poort 
        

       

ROC Horizon College 
        

       

ROC Kop van Noord 
Holland         

       

ROC Midden 
Nederland         

       

ROC Mondriaan 
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 FAB 
 

FD JAB 
MCE en 
CM 

 
OAB 

 
OMS 

 
OV 

 
Veva 

Beveilig
ing 

 
HTV 

 
HTV-P 

ROC Nijmegen         
       

ROC Nova College         
       

ROC Rivor         
       

ROC Ter AA 
        

       

ROC Tilburg         
       

ROC TOP     
       

ROC van Amsterdam 
        

       

ROC van Flevoland 
        

       

ROC van Twente         
       

Scalda         
       

Scholengemeenschap 
de Rooi Pannen     

       

Summa College 
        

       

Vista College 
    

       

Zadkine     
    

       

 
 

(*) bij het inwerking treden van het nieuwe kwalificatiedossier zal de indeling van opleidingen wijzigen 
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