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Voorwoord 

De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (Btg SV) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor 

het komende kalenderjaar. Hierin  worden de beleidsvoornemens en activiteiten opgenomen van de 

Btg. Het voor u liggende activiteitenplan betreft kalenderjaar 2017. Naast het activiteitenplan wordt 

ook een begroting gemaakt over 2017. Deze is in een separaat document opgenomen. 

 

De MBO Raad heeft in het kader van de discussie over de visie op het MBO onderwijs een notitie 

opgesteld: “Het mbo in 2025 – Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs”. 

Uitgangspunt is dat het MBO studenten goed wil toerusten voor een dynamische arbeidsmarkt en een 

complexe samenleving. De MBO Raad zet hiermee de toekomst van het middelbaar 

beroepsonderwijs op de agenda. De Btg Specialistisch vakmanschap onderschrijf en steunt dit 

uitgangspunt van deze notitie. 

 

Verder zijn er thema’s en activiteiten opgenomen die voortkomen uit het beleid van de MBO Raad en 

die de btg naar eigen vermogen en wensen kan inzetten. Dit jaar heeft de MBO Raad voor de 

volgende accenten gekozen: 

1. Faciliteren en stimuleren van de examenagenda en ihks, 

2. Het bevorderen van de BPV kwaliteit, 

3. Agenderen van flexibel opleiden en (meer) maatwerk, 

4. Versterken en agenderen doorlopende leerlijnen, VMBO-MBO en MBO-HBO 

5. Mogelijke rol krijgen in de sectorale uitwerking van het toelatingsrecht (afhankelijk van wetgeving) 

6. Realiseren van belangenbehartiging via de Btg’s en sectorkamers 

Bij de totstandkoming van een activiteitenplan voor de Btg wordt altijd gezocht naar een goede balans 

tussen het beleid van de MBO Raad en het eigen beleid van de bedrijfstakgroep. De paraplu voor alle 

btg-activiteiten is het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sector en de betekenis daarvan 

duiden voor onderwijs. 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die bij de totstandkoming een bijdrage heeft geleverd aan dit 

activiteitenplan en hoop ik dat op transparante wijze inzichtelijk is gemaakt wat de meerwaarde van 

elke activiteit (doelstelling) is voor het totaal van de leden van de btg SV. 

 

Woerden, 9 september 2016 

 

Marc Otto 

Voorzitter Bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Specialistisch Vakmanschap 

De nieuwe btg’s zijn in 2015 gestart met hun nieuwe opdracht. Een bestuurlijke stuurgroep 

heeft uitgangspunten en kaders vastgesteld die de basis legden onder wat nu de nieuwe btg’s 

doen. Deze ‘sturing’ heeft enorm geholpen naar een meer eenduidig gedeeld beeld en 

opvatting wat de rol en (kern-)taken van de btg’s zijn. Er is een steviger bestuurlijke verbinding 

en de betekenis van btg’s is in het landelijke speelveld en binnen de scholen toegenomen, 

zeker in het licht van de sectorkamers en marktsegmenten binnen SBB. De nauwe verbinding 

en samenwerking werkt positief uit.  

Door de grote veranderingen binnen scholen en de arbeidsmarkt constateren we dat de rol en 

positie van btg’s mee aan veranderingen onderhevig is.    

 

Btg’s zijn toenemend bezig met proactief signaleren, verbinden en faciliteren door het: 

 Signaleren van trends en ontwikkelingen (wat gebeurt er (sectoraal) bij de overheid/politiek 

in maatschappij, bedrijfsleven, onderwijs) en deze actief bij btg-leden onder de aandacht 

brengen 

 Actief verbinden; niet alleen scholen onderling, maar ook onderwijs met (landelijk 

georganiseerd) bedrijfsleven, sectorale examenleveranciers   

 Faciliteren van netwerken in het sectoraal verzamelen en delen van good practices 

 Faciliteren van professionalisering en sectorale kenniscirculatie 

 Sectorale activiteiten en projecten  

 

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 bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap 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).  
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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 

(http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx).  

 

In 2015 heeft het bestuur van de MBO Raad aan alle btg’s gevraagd om activiteiten uit te 

voeren op het gebied van IHKS en examenagenda, de transitie en implementatie van de 

nieuwe btg’s en sectorkamers/marktsegmenten. Terugkijkend op 2015 kunnen we stellen dat de 

btg’s hier veel stappen in hebben gezet. Naast een goede inbedding en verbinding van btg’s 

met SBB gremia zijn er door btg’s: 

 meer dan 30 btg-examineringsprojecten geïnitieerd en (deels nog) in uitvoering 

 in het kader van de examenagenda inventarisatie-activiteiten uitgevoerd voor Regie om de 

‘samenhang ihks en examinering’ in kaart te brengen,  

 vele professionaliserings- en kennisdelings- en samenwerkingsactiviteiten uitgevoerd ter 

voorbereiding van de implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur  

 

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, vakministeries, et cetera; 

- Last en ruggenspraak 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. 

 

http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx
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 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 Specialistisch Vakmanschap 

1.3.1 Missie en visie  

Op 29 april 2015 heeft de MBO Raad haar manifest voor de toekomst van het middelbaar 

beroepsonderwijs uitgebracht: “Het mbo in 2025”. Daarin heeft de MBO Raad haar ambitie 

uitgesproken op zoek te gaan naar de noodzakelijke en gewenste veranderingen in en rond het 

mbo, opdat het mbo voldoende toekomstbestendig kan blijven. 

In deze visie is het onderwijs er op gericht studenten zo goed mogelijk toe te rusten voor een 

loopbaan en voor persoonlijke ontwikkeling. De toekomst wordt daarbij primair vanuit de blik 

van de student benaderd (De student zo goed mogelijk worden voorbereid op een succesvolle 

carrière op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en het functioneren in een steeds 

complexer wordende samenleving). 

Daarbij worden twee lijnen onderscheiden: 

1. Het mbo bereidt studenten voor op een dynamische arbeidsmarkt 

2. Studenten gaan soepel door de beroepskolom met een eigen portfolio 

Deze twee lijnen worden vervolgens nader uitgewerkt in het manifest. 

De Btg Specialistisch Vakmanschap onderschrijft deze visie en hanteert deze als uitgangspunt 

bij  haar beleid, doelstellingen, activiteiten en besluiten. 

1.3.2 Doelstelling(en) 

In de sector Specialistisch Vakmanschap worden door de Instellingen opleidingen aangeboden 

die (overwegend) landelijk uniek zijn. De MBO Raad gaat uit van de volgende definitie van 

landelijk unieke opleidingen: 

 

…….. bestaande en onder de WEB bekostigde opleidingen, die als essentieel 

mogen worden gezien voor de volksgezondheid, het cultureel erfgoed, de 

veiligheid of voor de continuïteit en economische ontwikkeling van branches. De 

opleidingen worden meestal op één locatie door één roc of vakschool uitgevoerd. 

Daardoor omvat de regio heel Nederland. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat 
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zij beroepskrachten opleiden die beschikken over ambachtelijke authentieke 

vakmanschaps-competenties . Vaak betreft het opleidingen met relatief lage 

aantallen deelnemers. Een belangrijke vraagstelling van de Btg SV is: “hoe zorg 

je er voor dat deze “kleine opleidingen” blijven bestaan? De Btg SV heeft dus te 

maken met bedreigde en niet-bedreigde opleidingen. 

 

Karakterisering Beleid van de Btg SV: de bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap Btg 

SV komt bijeen voor brancheoverstijgende en branchespecifieke onderwerpen. De wijze 

waarop deze onderwerpen worden behandeld past binnen de doelstelling (en kaders) van de 

MBO Raad. In de btg is vastgesteld dat bij de behandeling van deze onderwerpen de instelling 

(het ROC of de vakschool) centraal staat. De onderwerpen zijn in eerste aanzet van 

onderwijskundige c.q. opleidingskundige aard. De branche specifieke ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen) worden behandelt en/of opgepakt in de 

marktsegmenten van de sectorkamer. Daarnaast worden deze ook in de btg besproken onder 

het agendapunt “Stand van zaken onderwijsontwikkelingen”.  

 

De btg heeft in het verleden regelmatig stilgestaan bij de identiteit en de functie van de btg.  

Daarbij werd gebruik gemaakt van het positioneringsmodel dat is ontwikkeld door Berenschot 

Fundatie en VNO/NCW. Het resultaat kan worden gekenschetst met de volgende uitspraken: 

• De btg is voor de leden een informerend platform (wat gebeurt er in “MBO Land”?). 

• De btg bevordert de kennisdeling en –circulatie tussen de leden. 

• De leden hebben het onderwijs gemeenschappelijk. 

• De btg moet een eigen koers uitzetten. 

• De btg heeft een rol bij sectoroverstijgende problematieken (bijvoorbeeld bij 

verkoopmedewerker een vuist maken). 

• De scholen, dus ook de btg, hebben naast een verantwoordelijkheid richting beroepenveld 

ook nog een opleidings- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (drievoudige kwalificering). 

• Uitwisselen van Good Practices rond het vormgeven van onderwijs en werken in de regio. 

• Verhogen van het vertrouwen dat de branche heeft in de opleidingen (Imago). 

In de discussie met het positioneringmodel sprong de sociëteitsfunctie er uit. De 

gemeenschappelijke identiteit van de leden zijn de Bedreigde Landelijk Unieke Opleidingen. 

Deze opleidingen hebben een voor de leden gemeenschappelijke problematiek waarvoor 

oplossingen gezocht moeten worden. 

 

1.3.3 Structuur 

De leden van de Btg SV 

 Van de Btg SV kunnen de instellingen deel uitmaken, die volgens het Crebo-register 

opleidingen verzorgen binnen de kwalificatiestructuur van de Sectorkamer Specialistische 

Vakmanschap 

 De instelling wordt vertegenwoordigd door een gemandateerde sectordirecteur of 

opleidingsmanager, die direct betrokken is bij het onderwijs voor de sector SV.  
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Kerngroep Btg SV 

 De kerngroep bestaat ten eerste uit onderwijsleden van de Sectorkamer Specialistische  

Vakmanschap. Ten tweede kan de kerngroep aangevuld worden met (sector-)directeuren, 

die door de leden van de btg  worden gekozen. 

 De onderwijsleden van de sectorkamer zijn als lid van een College van Bestuur, door de 

MBO Raad voorgedragen. De kerngroepleden bepalen onderling wie de voorzitter wordt van 

de kerngroep.  

Opmerking: De Btg SV combineert het kerngroepoverleg met de ledenvergadering, omdat het 

aantal leden beperkt is. 

Mandaat van de Btg SV 

Het bestuur / de kerngroep van de Btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om sectorale 

afspraken en besluiten te nemen op basis van last en ruggespraak met de btg-leden. Deze 

afspraken en besluiten worden genomen binnen de landelijk vastgestelde (financiële) 

uitgangspunten van de MBO Raad. 

Stichting Onderwijs en Examinering SV 

De Stichting heeft ten doel het aanbieden van onderwijs en/of examinering door scholen aan 

studenten die staan ingeschreven bij een opleiding, die onderdeel uitmaakt van en verbonden is 

aan de bedrijfstakgroep sector Specialistisch Vakmanschap. De Stichting zorgt ook voor de 

aansturing van de examenleverancier Examenservices. 

Vooroverleg Sectorkamer SV 

Voor de kerngroep btg is het zinvol om voorafgaand (aansluitend) aan het sectorkameroverleg 

als kerngroep SV bij elkaar te komen. Dit overleg kan dan voor een deel benut worden als 

kerngroepoverleg en voor een ander deel benut worden als vooroverleg onderwijsleden 

sectorkamer. Dit zal de vergaderdruk verlagen. 

Marktsegmenten Sectorkamer SV 

De marktsegmenten zijn de onderstructuur van de sectorkamer en zijn paritair samengesteld. 

De huidige btg geeft er de voorkeur aan het aantal marktsegmenten zeer beperkt te houden. 

 

Ondersteuning van de btg vanuit de MBO Raad 

De Btg SV wordt in haar activiteiten door de MBO Raad ondersteund door: 

 Gert Gerding, beleidsadviseur tel. 0348 - 753527 g.gerding@mboraad.nl 

 Tiny Verbeek, secretariaat tel. 0348 - 753607 t.verbeek@mboraad.nl 

 

1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 

De 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 
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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 Sectorkamer Specialistisch Vakmanschap. 

De sectorkamer Specialistisch Vakmanschap kent de volgende marktsegmenten: 

 Marktsegment Gezondheidstechnisch vakmanschap en  

 Marktsegment Creatief vakmanschap. 

 

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  per 

sectorkamer.  

 

  

http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
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2 Activiteiten Btg Specialistisch Vakmanschap 2017 

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 bestuur van de MBO Raad stelt het zeer op prijs als de btg’s (toegesneden) sectorale 

activiteiten op willen nemen in hun activiteitenplannen 2017 in de geest van de onderstaande 4 

tot 5 punten.  

 

De paraplu voor alle btg-activiteiten is het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sector en de 

betekenis daarvan duiden voor onderwijs.  

Naast de evaluatie van SBB/sectorkamers, en marktsegmenten en de tac’s, zijn voor alle btg’s in 

2016- 2017 de volgende thema’s van belang:  

 

1. Examenagenda en ihks. Btg’s continueren hun faciliterende en stimulerende rol naar scholen 

en (regierol) naar examenleveranciers bij de verdere implementatie en realisatie van de 

examenagenda. Ook de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur met keuzedelen 

(en de examinering daarvan) zullen in 2016 en 2017 prominent op de agenda blijven staan. 

Het vraagstuk van een meer toekomstbestendige (ontwerpsystematiek van de) 

kwalificatiestructuur zal ook binnen btg’s aan de orde komen. 

2. Kwaliteit BPV.   Op het gebied van bpv zijn er binnen scholen nog kwaliteitsslagen te maken. 

Zeker gelet op de kwaliteitsafspraken met een BPV-plan en de bpv-monitor zijn btg’s een 

goed platform om bpv op de agenda zetten.  

3. Flexibel opleiden en (meer) maatwerk. De MBO Raad wil stappen zetten in vroegselectie en 

(meer) maatwerk. De btg’s agenderen o.a. de kansen en mogelijkheden van certificaten, 

cross-overs e.d. en bevorderen de onderlinge samenwerking/kennisuitwisseling.  

4. Doorlopende leerlijnen, betere aansluiting VMBO-MBO, MBO-HBO. De btg’s maken 

verbinding met de aanpalende spv-platforms, gaan na waarin vmbo en mbo elkaar kunnen 

versterken, agenderen de aansluiting en delen regionale good-practices. 

5. PM: Toelatingsrecht. Afhankelijk van het aannemen van de wet op toelatingsrecht en de 

vormgeving hiervan zullen btg’s wellicht een rol krijgen om met het sectorale onderwijs de 

landelijke, sectorale uitwerking van het toelatingsrecht ter hand te nemen.  

 

Beleidskeuze Btg SV: via ESS de tool implementeren voor praktijkbeoordelen levert een 

bijdrage op bij bovenstaand punt 1 en 2, zie ook bijlage 1 punt 3.1 en 3.2 van deze 

rapportage. 

 

Indien gewenst en afhankelijk van hun eigen specifieke wensen verwachten btg-adviseurs op 

onderstaande thema’s mogelijk activiteiten op te nemen op een of meer van onderstaande 

thema’s. 
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1. Professionalisering en kenniscirculatie bij docenten. Btg’s faciliteren 

professionaliseringsbijeenkomsten e/o trainingen waarbij sectorale trends en ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor opleiden centraal staan.  

2. Regionalisering vs. landelijk. Wat moet landelijk en wat kan regionaal. Btg’s bespreken dit 

spanningsveld en bezien welke (verbindende) rol btg’s daarin al dan niet kunnen/moeten 

spelen.  

3. Doelgroep problematiek. Btg’s zien dat scholen geconfronteerd worden met steeds meer 

multi-problematiek van studenten en in samenhang met toelatingsrecht en de verminderde 

arbeidsmarktkansen is dit een toenemende uitdaging voor scholen. Btg’s bespreken  

arbeidsmarkt- en doorstroomkansen in relatie tot doelmatigheid en desgewenst het sectoraal 

samenwerken op excellentieprogramma’s en internationalisering.   

4. Internationalisering. Btg’s brengen (internationale) sectorale ontwikkelingen in beeld en 

gaan na (of en zo ja) welke activiteiten scholen in btg-verband op willen pakken.   

  

2.1 Overleg/bijeenkomsten, projecten en thema’s 

Voor 2017 zijn de volgende vaste activiteiten gepland: 

 Vaststellen financieel jaarverslag 2016. Behandeling op de voorjaarsvergadering van 2017. 

 Opstellen conceptbegroting 2018. 

 Vaststelling conceptbegroting 2018 door de kerngroep eind september/begin oktober 2017 

t.b.v. A.V. MBO Raad in het najaar 2017. 

Opstellen activiteitenplan 2018, inclusief begroting. Behandeling op de ledenvergadering in het 

najaar 2017. 

 

2.2 Ondersteuning/inzet, tarief en retributie 

Voor het kalenderjaar 2017 krijgt de Btg SV vijf dagdelen beleidsmatige ondersteuning en twee 

dagdelen secretariële ondersteuning vanuit de MBO Raad contributie. Hiermee wordt 

beleidsmatige ondersteuning geborgd voor de Btg kerngroep, ledenvergadering, sectorkamer  

en de marktsegmenten. Verder biedt de MBO Raad twee dagdelen secretariële ondersteuning 

bij de Btg SV. 

 

De Btg SV en de eventuele onderstructuur kunnen inkopen volgens de volgende tarieven: 

 per dagdeel beleidsondersteuning à € 11.100,= per jaar en 

 per dagdeel secretariële ondersteuning à  € 5.800,= per jaar 

Tarief 2017 

 

De totale jaarlijks retributie is vastgesteld op € 450,-- per instelling. Op dit moment zijn 14 

scholen lid van de Btg SV. Totale opbrengst is dan € 5850,--. 

Heffing van de retributie zal gebaseerd zijn op het aantal deelnemers binnen deze btg per 

instelling. 
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3 Communicatie Btg 

De instellingsvertegenwoordigers van de Btg SV ontvangen van de MBO Raad de 

Beleidsinformatiebrief. De instellingsvertegenwoordigers kunnen zelf bepalen welke informatie 

aan wie wordt doorgestuurd binnen de instelling. 

Andere informatie met nieuwswaarde zal separaat doorgestuurd worden, bijvoorbeeld d.m.v. 

een mailbericht  met een daarin opgenomen link. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) 

Bijlage 2 Organogram 

Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 

Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep <naam bedrijfstakgroep> 

Bijlage 5 Sectorkameracties “in proces” tweede helft 2016 
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Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) 

Nr  Projectnaam 

 

 

 

 

P
la

n
n

in
g

 

C
o

n
tr

ib
u

ti
e
  

o
f 

  

R
e
tr

ib
u

ti
e

 

Activiteit Wie namens 

kerngroep / 

onderstructuur 

Toelichting 

op stavaza1 

kleurcode 

1 Overleg Btg SV        

1.1 Algemene ledenvergadering 2x C   Voorzitter btg OP  

1.2. Kerngroepvergadering 4x C   Voorzitter btg OP  

1.3 Vergadering Iris overleg 4x  R2  Voorzitter Iris OP  

         

2 Overleg SBB        

2.1 Vergadering Sectorkameroverleg  C   Voorzitter btg PB  

2.2 Vooroverleg Onderwijs 

Sectorkameroverleg (optioneel) 

 C   Voorzitter btg PB  

2.3 Vergadering Marktsegment Creatief 

vakmanschap (met vooroverleg) 

 C   Nader te bepalen PB  

2.4 Vergadering Marktsegment 

Gezondheidstechnisch vakmanschap 

(met vooroverleg) 

 C   Nader te bepalen PB  

         

3. Thema’s vanuit de MBO Raad, voor 

alle btg’s van belang. 

- Activiteiten gericht op:3 

       

3.1 Examenagenda en ihks   R Btg’s continueren hun faciliterende en stimulerende rol 

naar scholen en (regierol) naar examenleveranciers bij 

de verdere implementatie en realisatie van de 

examenagenda. Ook de implementatie van de 

Tijdelijke 

stuurgroep 

Prio1, CO/OP   

                                                      

1 Aanduiding in kolom: 1 is hoogste prioriteit en 3 is laagste prioriteit; PB = Politiek/bestuurlijk, CO = Conceptueel/ontwikkeling en OP= Operationeel  

2 Beleidsadviseur is linking pin tussen MBO Raad en Iris-overleg. Hiervoor geen dienstverleningscontract, omdat het aansluit op het Btg-overleg 

3 Beleidsadviseur is, met deze formatie, bij deze thema’s verbinder en initiator, geen uitvoerder 
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Nr  Projectnaam 
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Activiteit Wie namens 

kerngroep / 

onderstructuur 

Toelichting 

op stavaza1 

kleurcode 

herziene kwalificatiestructuur met keuzedelen (en de 

examinering daarvan) zullen in 2016 en 2017 

prominent op de agenda blijven staan. Het vraagstuk 

van een meer toekomstbestendige 

(ontwerpsystematiek van de) kwalificatiestructuur zal 

ook binnen btg’s aan de orde komen. 

Komend jaar focust de btg zich op: 

1. Ondersteunen bij het operationeel maken van de 

examens voor Examenservices 

2. In bedrijf stellen van het bestuur Judicium 

3. Onderzoeken welke volgende opleiding aansluiting 

maakt op ESS (bijvoorbeeld tandtechniek) 

4. Implementatie van de keuzedelen: o.a. 

ontwikkelen van de inhouden voor de keuzedelen 

en vervolgens de examens 

 

3.2 Kwaliteit BPV   R Op het gebied van bpv zijn er binnen scholen nog 

kwaliteitsslagen te maken. Zeker gelet op de 

kwaliteitsafspraken met een BPV-plan en de bpv-

monitor zijn btg’s een goed platform om bpv op de 

agenda zetten. 

Door de implementatie van de tool 

“Praktijkbeoordelen” (Examenwerk) kunnen 

kwaliteitsslagen worden gemaakt in de BPV: 

- betrokkenheid van de branche verhogen, 

- professionalisering en kwaliteitsborging beoordelaar 

- tegemoet komen aan het beperkt beschikbaar 

hebben van beoordelaars door efficiënter te werken 

(Aandachtspunten onderzoek examensituatie SV) 

??Inrichten 

stuurgroep??. 

Prio1, CO/OP  
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Nr  Projectnaam 
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Activiteit Wie namens 

kerngroep / 

onderstructuur 

Toelichting 

op stavaza1 

kleurcode 

 

3.3 Flexibel opleiden en (meer) maatwerk   R De MBO Raad wil stappen zetten in vroegselectie en 

(meer) maatwerk. De btg’s agenderen o.a. de kansen 

en mogelijkheden van certificaten, cross-overs e.d. en 

bevorderen de onderlinge samenwerking/ 

kennisuitwisseling. 

Komend jaar staat dit onderwerp op de agenda van de 

btg en de sectorkamer. 

 

Voorzitter Prio2, PB  

3.4 Doorlopende leerlijnen, betere 

aansluiting VMBO-MBO, MBO-HBO 

  R De btg’s maken verbinding met de aanpalende spv-

platforms, gaan na waarin vmbo en mbo elkaar kunnen 

versterken, agenderen de aansluiting en delen 

regionale good-practices. 

Aspect doorlopende leerlijnen is zeer beperkt van 

toepassing op de opleidingen van de btg SV 

Voorzitter Prio3, PB  

3.5 PM: Toelatingsrecht   R Afhankelijk van het aannemen van de wet op 

toelatingsrecht en de vormgeving hiervan zullen btg’s 

wellicht een rol krijgen om met het sectorale onderwijs 

de landelijke, sectorale uitwerking van het 

toelatingsrecht ter hand te nemen. 

Btg volgt de ontwikkelingen rond toelatingsrecht 

Voorzitter Prio3, PB  

4 Thema’s vanuit de MBO Raad 

afhankelijk van eigen specifieke 

wensen btg. 

- Activiteiten gericht op:4 

       

4.1 Professionalisering en 

kenniscirculatie bij docenten. 

  R Btg’s faciliteren professionaliseringsbijeenkomsten 

en/of trainingen waarbij sectorale trends en 

Eén van de 

scholen 

Prio1, OP  

                                                      

4 Beleidsadviseur is, met deze formatie, bij deze thema’s verbinder en initiator, geen uitvoerder 
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Nr  Projectnaam 
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Activiteit Wie namens 

kerngroep / 

onderstructuur 

Toelichting 

op stavaza1 

kleurcode 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de betekenis 

daarvan voor opleiden centraal staan. 

(invulling hiervan wordt gerealiseerd met docentendag 

(optiek) en productontwikkeltrajecten) 

4.2 Regionalisering vs. landelijk   R Wat moet landelijk en wat kan regionaal. Btg’s 

bespreken dit spanningsveld en bezien welke  

(verbindende) rol btg’s daarin al dan niet 

kunnen/moeten spelen. 

(indien problematiek zich voordoet is bespreking in de 

Btg gewenst) 

Probleem-

inbrenger 

Prio3, PB  

4.3 Doelgroep problematiek   R Btg’s zien dat scholen geconfronteerd worden met 

steeds meer multi-problematiek van studenten en in 

samenhang met toelatingsrecht en de verminderde 

arbeidsmarktkansen is dit een toenemende uitdaging 

voor scholen. Btg’s bespreken  arbeidsmarkt- en 

doorstroomkansen in relatie tot doelmatigheid en 

desgewenst het sectoraal samenwerken op 

excellentieprogramma’s en internationalisering. 

(toetsen in de btg of dit speelt?) 

??? Prio3, PB 

4.4 Internationalisering   R Btg’s brengen (internationale) sectorale ontwikkelingen 

in beeld en gaan na (of en zo ja) welke activiteiten 

scholen in btg-verband op willen pakken. 

??? Prio3 PB 

 

 groen = afgerond 

 oranje = lopend 

 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 

 blauw = on hold of geschrapt 
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Bijlage 2 Organogram en betrokken gremia 

 

 

 

*) De Btg SV maakt geen onderscheid tussen  algemene ledenvergadering en kerngroepoverleg. 

 

 

Verder zijn de volgende gremia of organisaties betrokken bij de Btg Specialistisch Vakmanschap: 

- Stichting Onderwijs en Examinering SV heeft als doel het aanbieden van onderwijs en/of examinering door scholen aan studenten die staan ingeschreven bij een 

opleiding van de scholen: Da Vinci College, Zadkine, Gilde Opleidingen, Summa College, ROC Deltion College, Regio College en MBO Amersfoort (DHtA). Overige 

scholen binnen de Btg SV kunnen aansluiten. Vanuit de Stichting Onderwijs en Examinering SV wordt ESS bestuurd. 

- ESS (ExamenServices); ESS gaat het komend studiejaar de examens leveren voor de opleidingen: Audicien, MSMH en Optiek. Mogelijk zullen andere opleidingen 

volgen. 

 

 

 

 

 

ALV btg 
Specialistisch 

vakmanschap* 

Kerngroep btg 
Specialistisch 
vakmanschap



DST/249577/2016  20/23 

Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia  

Opmerking: De Btg SV maakt geen onderscheid tussen een ledenvergadering en een kerngroep. Om 

dezelfde reden is tot dusver ook geen onderwijscluster ingericht. 

 

Samenstelling kerngroep / leden Btg SV 

Naam Mbo-School Functie 

O. Hoogland Cibap Instellingsvertegenwoordiger 

C. de Koning Cibap waarnemer 

H. Sanches-Gorsel Da Vinci College Instellingsvertegenwoordiger 

A. Sterk Deltion college Instellingsvertegenwoordiger 

M. Otto Deltion college Voorzitter 

A.M.J. van der Zanden-Peters Deltion College waarnemer 

M.I.G. Waulthers Gilde Opleidingen Instellingsvertegenwoordiger 

R. Wolters Gilde Opleidingen waarnemer 

A. van Baarsen HMC Instellingsvertegenwoordiger 

A. Hermsen HMC waarnemer 

E. Brouwer Koning Willem I College Instellingsvertegenwoordiger 

E. van Wetten Koning Willem I College waarnemer 

B. Wendrich MBO Amersfoort Instellingsvertegenwoordiger 

F. van Schaik Regio College Instellingsvertegenwoordiger 

J. ter Linde Regio college waarnemer 

E. Heldoorn ROC Leiden Instellingsvertegenwoordiger 

L. Janssen ROC Leiden waarnemer 

E. Gruppen ROC van Twente Instellingsvertegenwoordiger 

P. Hamel Sint Lucas Instellingsvertegenwoordiger 

D.J.H. Roebroek Sint Lucas waarnemer 

F. Wernaart Summa College Instellingsvertegenwoordiger 

M.J.C. Creemers Summa College waarnemer 

S. de Kuijper Zadkine Instellingsvertegenwoordiger 

R. Moor Zadkine waarnemer 

 

Onderwijsleden sectorkamer Specialistisch Vakmanschap 

Naam Mbo-school Functie (in sectorkamer) 

Marc Otto (vac) Deltion College Voorzitter 

Aren van Heest MBO Amersfoort Lid 

Paul Hamel Sint Lucas Lid 

Luc Verburgh Zadkine Lid 

 

Onderwijsleden marktsegmenten Sectorkamer Specialistisch Vakmanschap 

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. 
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Onderwijsleden marktsegment Creatief vakmanschap 

Naam Mbo-school Functie (in marksegment) 

Lambert Klaus DHTA Lid 

Heleen van Baarsen HMC Lid 

Dirk Roebroek SintLucas Lid 

Robert Moor Zadkine Lid 

 

 

Onderwijsleden marktsegment Creatief gezondheidstechnisch vakmanschap 

Naam Mbo-school Functie (in marksegment) 

Frido Pennings Da Vinci College Lid 

Arnold Sterk Deltion College Lid 

Bart Wendrich DHTA Lid 

Rianne Coppelmans (vac.) Summa College Lid 

Stella de Kuijper Zadkine Lid 
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Bijlage 4  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep Specialistisch 

Vakmanschap  

 

Naam Mbo-School Functie 

O. Hoogland Cibap Instellingsvertegenwoordiger 

C. de Koning Cibap waarnemer 

H. Sanches-Gorsel Da Vinci College Instellingsvertegenwoordiger 

A. Sterk Deltion College Instellingsvertegenwoordiger 

M. Otto Deltion college Voorzitter 

A.M.J. van der Zanden-Peters Deltion College waarnemer 

M.I.G. Waulthers Gilde Opleidingen Instellingsvertegenwoordiger 

R. Wolters Gilde Opleidingen waarnemer 

A. van Baarsen HMC Instellingsvertegenwoordiger 

A. Hermsen HMC waarnemer 

E. Brouwer Koning Willem I College Instellingsvertegenwoordiger 

E. van Wetten Koning Willem I College waarnemer 

B. Wendrich MBO Amersfoort Instellingsvertegenwoordiger 

F. van Schaik Regio College Instellingsvertegenwoordiger 

J. ter Linde Regio college waarnemer 

E. Heldoorn ROC Leiden Instellingsvertegenwoordiger 

L. Janssen ROC Leiden waarnemer 

E. Gruppen ROC van Twente Instellingsvertegenwoordiger 

P. Hamel Sint Lucas Instellingsvertegenwoordiger 

D.J.H. Roebroek Sint Lucas waarnemer 

F. Wernaart Summa College Instellingsvertegenwoordiger 

M.J.C. Creemers Summa College waarnemer 

S. de Kuijper Zadkine Instellingsvertegenwoordiger 

R. Moor Zadkine waarnemer 
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Bijlage 5  Sectorkameracties “in proces” tweede helft 2016 

In de sectorkamer wordt in de tweede helft van 2016 gewerkt aan: 

1. Taken en verantwoordelijkheden van de sectorkamers en tac’s rond het meld- en expertisepunt 

specialistisch vakmanschap 

2. Opleidingen met minder dan 100 studenten. De sectorkamer vraagt zich af of de kwalificaties met 

echt weinig studenten (bijvoorbeeld onder de 10) wel doelmatig zijn om in stand te houden. De 

sectorkamer vraagt hiervoor advies van de marktsegmenten 

3. Sectorkamerrapportage. De sectorkamer wil de volgende stap maken: vervolg kwalitatieve 

analyse uitvoeren per kwalificatie. De marktsegmenten zullen gevraagd worden om deze analyse 

op te pakken (najaar). Daarvoor zal een gezamenlijke bijeenkomst gepland worden met 

sectorkamer- en marktsegmentleden. 

4. Kwalificatiedossier Creatief vakmanschap. De sectorkamer geeft akkoord voor het samenvoegen 

van de kwalificatie Ontwerpend meubelmaker in één kwalificatie. Via de btg zullen 

inhoudsdeskundigen worden voorgedragen. 

 


