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Voorwoord 

 

‘Koers houden’ is het motto voor het activiteitenplan van de btg MTLM voor 2017. 

Koers houden op de vele activiteiten die in 2015 en 2016 van start zijn gegaan en die nog steeds 

voorzien in de behoefte van de leden bij het duiden en toepassen van de vele ontwikkelingen die 

gaande zijn in de sectoren Mobiliteit, Transport & Logistiek, Luchtvaart & Rail en Maritiem.  

 

De volgende thema’s krijgen een vervolg in 2017. 

 Kwalificatiestructuur 

 Examinering 

 Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven 

 Professionalisering docenten 

 Doelmatige opleidingsinfrastructuur  

 

Binnen de btg wordt hieraan op verschillende plekken en manieren vorm gegeven, zowel op 

beleidsmatig als op operationeel niveau. 

 

Daarnaast is er door de leden nadrukkelijk aangegeven dat er behoefte is aan het volgen van trends 

en ontwikkelingen en om de kennisdeling op deze terreinen te organiseren. Aan deze wens wil de 

bedrijfstakgroep MTLM tegemoetkomen door mensen uit te nodigen die de ontwikkelingen in onze 

sectoren op de voet volgen en daar ook een visie en een toekomstbeeld aan weten te koppelen. 

Ook de 7e editie van het tweejaarlijkse study-event Mobiliteit in Beweging in maart 2017 staat in het 

teken van de nieuwste technieken in de mobiliteit. 

 

De kerngroep van de btg MTLM heeft er alle vertrouwen in dat deze activiteiten, met de inzet van 

tientallen personen uit de 42 instellingen die lid zijn van de btg, worden voortgezet en dat zij een 

waardevolle ondersteuning zijn bij de dagelijkse praktijk binnen de roc’s en vakscholen binnen de 

verschillende sectoren. 

 

Ronald Wilcke, 

voorzitter btg MTLM 

  



DST/249577/2016  4/29 

Inhoud 
1 Algemeen 5 
1.1 MBO Raad en btg Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 5 
1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen 6 
1.3 Over de btg Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 7 
1.3.1 Missie en visie 7 
1.3.2 Doelstelling(en) 8 
1.3.3 Structuur 8 
1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 10 
2 Activiteiten 2017 12 
2.1 Implementatie kwalificatiestructuur en Examenagenda 13 
2.2 Samenwerking bedrijfsleven en kwaliteit bpv 13 
2.3 Professionaliseren docenten 14 
2.4 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo 14 
2.5 Arbeidsmarktinformatie en doelmatigheid 15 
2.6 Verkenning relevante thema’s en trends 15 
3 Communicatie Btg 16 
Bijlagen 17 
Bijlage 1 Thema’s MBO Raad voor activiteitenplannen alle bedrijfstakgroepen 18 
Bijlage 2 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) 20 
Bijlage 3 Organogram 24 
Bijlage 4 Samenstelling diverse gremia 25 
Bijlage 5  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep btg MTLM 28 

 

 



DST/249577/2016  5/29 

1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 

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 Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) 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 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 

http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx
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- 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 2016 waren dat examinering en de 

implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor 2017 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 Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 

1.3.1 Missie en visie  

Wie is de btg MTLM? (Identiteit) 

De btg MTLM is een onderdeel van de MBO Raad. De MBO Raad is de 

vereniging/brancheorganisatie van bestuurders van instellingen die publiek bekostigde 

middelbare beroepsopleidingen aanbieden. De bedrijfstakgroep MTLM is een ‘brancheplatform’ 

van mbo instellingen die beroepsopleidingen in de sectoren mobiliteit, transport, logistiek en 

maritiem aanbieden. 

 

Wat is het bestaansrecht, wat wil de btg MTLM betekenen voor haar leden? (Missie) 

De btg MTLM is:  

 belangenbehartiger en adviseur van mbo instellingen met de opleidingen MTLM 

 sectorale gesprekspartner voor bedrijfsleven in de sectoren MTLM  

 implementatieplatform van activiteiten van, voor en door haar leden 

 

Wat willen de leden van de btg MTLM samen bereiken? (Visie) 

De MBO Raad heeft als slogan: sterk onderwijs van vandaag voor de beroepen van morgen 

 

Voor de leden van de btg MTLM kan dit vertaald worden naar: 

Aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren 

Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem.  

 

Het gewenste toekomstbeeld dat zij hierbij voor ogen hebben is:  

 Scholen leiden leerlingen op met actuele en toekomstbestendige competenties (kennis, 

vaardigheden, gedrag en houding) die bedrijven nodig hebben (arbeidsmarkt) 

 Scholen leiden leerlingen op met de skills om een leven lang te kunnen leren (doorstroom) 

 Scholen leiden leerlingen op tot burgers die goed kunnen functioneren in de maatschappij 

 Scholen werken onderling intensief samen 

 Bedrijven en scholen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten  
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 Er vindt continue kennisuitwisseling plaats tussen scholen en bedrijven 

 Scholen en bedrijven leiden gezamenlijk opleiders op (docenten, 

leermeesters/praktijkopleiders) 

  

1.3.2 Doelstelling(en) 

Hoe gaan we dat doen? (Strategie) 

Dit gewenste toekomstbeeld willen we bereiken door:  

 meer en vooral actieve samenwerking tussen leden onderling, met bedrijfsleven, vmbo en 

hbo en overige voor de sector relevante partijen 

 betere kennisuitwisseling en veelvuldiger kennisdeling tussen de leden, bedrijfsleven, vmbo 

en hbo  

 hogere deskundigheid (vaktechnisch en pedagogisch-didactisch) van docenten en 

leermeesters/praktijkopleiders  

 

Hiervoor concentreren we ons in 2017 op de volgende thema’s 

 Examenagenda en implementatie herziene kwalificatiestructuur  

 Samenwerking onderwijs bedrijfsleven en kwaliteit BPV 

 Professionalisering docenten  

 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo 

 Arbeidsmarkt informatie en doelmatigheid 

1.3.3 Structuur 

Alle mbo-instellingen die een of meerdere opleidingen binnen de mobiliteit, transport, 

logistiek en maritieme sector uitvoeren zijn lid van de btg MTLM. In totaal zijn dit 41 

instellingen. 

De btg bestaat uit een Algemene Ledenvergadering, een kerngroep, onderwijsclusters en 

onderwijsnetwerken.  

 

Algemene Ledenvergadering  

De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de instellingsvertegenwoordigers / 

waarnemers die door de instellingen zijn aangewezen. Zij handelen met mandaat van hun 

College van Bestuur.  

In de mijlpalen notitie van de MBO Raad van 22 september 2014 is het mandaat van de 

instellingsvertegenwoordigers als volgt omschreven:  

Inbreng hebben in, dan wel instemmen met: 

 (Meerjaren)beleidsplan, jaarplan/activiteitenplan van de btg inclusief begroting;  

 Retributiehoogte van btg;  

 Vraagstukken m.b.t. landelijke sectorale afspraken;  

 Sectorale doelmatigheidsvraagstukken op landelijk sectoraal niveau, na voorafgaande 

instemming van de bestuurder;  

 Vraagstukken sectorale aspecten kwalificatiestructuur en bpv;  
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 Afvaardiging experts, opleidingsmanagers/teamleiders in onderwijsclusters van een 

bedrijfstakgroep of deelname in werk- of ontwikkelgroepen t.b.v. gezamenlijke activiteiten.  

 

Kerngroep  

De kerngroep vormt het dagelijks bestuur van de btg. De kerngroep van de btg MTLM 

bestaat uit tien leden: zes CvB leden en vier directeuren/afdelingsmanagers. De zes CvB 

leden zijn tevens lid van sectorkamer MTLM. De vier directeuren/afdelingsmanagers zijn 

de voorzitters van de onderwijsclusters en vormen zo de linking pin tussen de kerngroep 

en de onderwijsclusters.  

 

Globaal kent de kerngroep de volgende taken: 

 Beleidsvoorbereidende taken 

 positionering van de branches / versterken beroepskolom MTLM branches, 

 voorbereiden van agenda sectorkamer, 

 Afstemmen met onderwijsclusters Mobiliteit, Transport&Logistiek, Luchtvaart&Rail en 

Maritiem 

 Naar buiten treden namens de btg MTLM in politiek/ bestuurlijke kwesties 

 Opstellen van Jaarplan sectorkamer en activiteitenplan btg MTLM 

 Voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering 

 

Onderwijsclusters  

Binnen de btg MTLM onderscheiden we vier onderwijsclusters:   

 Mobiliteit  

 Transport en Logistiek  

 Luchtvaart en Rail  

 Maritiem  

 

Een onderwijscluster kan bestaan uit drie gremia:  

 Onderwijscluster (leden)  

 Clustercommissie  

 Onderwijsnetwerk  

 

Binnen de btg MTLM zijn per onderwijscluster verschillende keuzes gemaakt over de het 

toepassen en vormgeven van deze drie gremia (zie bijlage 2 voor het organogram).  

 

Onderwijscluster  

De leden van het onderwijscluster zijn door de instellingsvertegenwoordigers binnen de btg 

aangedragen.  

Onderwijsclusters bestaan uit de onderwijsmanagers/ teammanagers/ teamleiders van de 

instellingen die de opleidingen binnen dit cluster aanbieden. Zij leveren input op 

strategisch/tactisch niveau aan de kerngroep/sectorkamerleden en voeren activiteiten uit 

het activiteitenplan van de btg uit.  
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De btg haalt, na instemming van de ledenvergadering, hiertoe retributie binnen om deze 

activiteiten te kunnen bekostigen.  

 

Clustercommissie  

De clustercommissie heeft de rol van agendacommissie binnen het onderwijscluster. De 

clustercommissie coördineert de activiteiten van het onderwijscluster.  

De leden van de clustercommissie zijn bij voorkeur de onderwijsleden van de 

marktsegmenten bij SBB en de voorzitters van de onderwijsnetwerken binnen het 

onderwijscluster.  

In de ALV van 4 februari zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van de kerngroep 

om voor de clustercommissies de leden te benaderen uit de kerngroepen oude stijl; de 

kerngroep MCT en de kerngroep T&L. Dit om de continuïteit te waarborgen.  

 

Onderwijsnetwerk  

De ‘oude’ btg’s kenden ook de zogenaamde onderstructuren. Deze ‘onderstructuren’ 

hebben een platform- en netwerkfunctie voor opleidingsmanagers en docenten en houden 

zich bezig met meer inhoudelijke en operationele aspecten van de opleidingen.  

De btg MTLM heeft ervoor gekozen om deze ‘onderstructuren’ te behouden. Om 

verwarring met andere platforms binnen de MBO Raad te voorkomen en de functie van de 

‘onderstructuren’ meer recht te doen, noemen wij de ‘oude’ onderstructuren voortaan 

‘onderwijsnetwerk’.  

Afhankelijk van de wijze waarop de instellingen zijn georganiseerd, zullen de leden van de 

onderwijsnetwerken opleidingsmanagers, teamleiders of docenten zijn. 

 

De vergaderplanning voor de eerste helft van 2017 is opgenomen in bijlage 5. 

 

Beleids- en secretariële ondersteuning van de btg MTLM 

De btg MTLM wordt in haar activiteiten ondersteund vanuit de MBO Raad door  

 Nies Oostenbrink (beleidsadviseur), telefoon 0348-753525 en 06-43164159, e-mail 

n.oostenbrink@mboraad.nl, 

 Marjan ter Wee (secretaresse), telefoon 0348-753528, e-mail: m.terwee@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 

marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de 

sectorkamer. 

 

mailto:n.oostenbrink@mboraad.nl
mailto:m.terwee@mboraad.nl
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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 Mobiliteit, Transport, Logistiek en 

Maritiem (MTLM). 

De sectorkamer MTLM kent de volgende marktsegmenten: 

 Mobiliteit 

 Carrosserie 

 Transport en Logistiek 

 Luchtvaart 

 Rail 

 Maritiem 

 

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. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-

sectorkamers.html. 

 

  

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

 

 

In 2016 zijn we met de btg MTLM aan de slag gegaan vanuit de visie: 

Aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren 

Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem.  

 

Terugkijkend op het eerste half jaar van 2016 hebben binnen de btg MTLM vooral activiteiten 

plaatsgevonden op het gebied van kwalificatiestructuur, examinering, BPV, professionalisering 

docenten en arbeidsmarktinformatie en doelmatigheid. 

 

In de ALV van 12 mei 2016 constateerden de leden dat veel activiteiten uit 2016 doorlopen in 

2017. In de vergadering kwamen ook de volgende accentpunten naar voren: 

 Proactieve kennisdeling over trends en ontwikkelingen in de branches waarvoor we opleiden 

 Kennisdeling rondom invoering van de keuzedelen en herziene kwalificatiedossiers in relatie 

tot praktijkopleiders. 

 

Voor de activiteitenplannen van alle bedrijfstakgroepen in 2017 heeft de MBO Raad een aantal 

thema’s benoemd. Deze treft u aan in bijlage 1. 

 

Om de continuïteit van de activiteiten van de btg MTLM te borgen, hebben de leden van de btg 

MTLM ervoor gekozen de activiteiten in 2017 onder dezelfde vijf thema’s onder te brengen als 

in 2016 en een thema toe te voegen: 

 Implementatie kwalificatiestructuur en examenagenda 

 Samenwerking bedrijfsleven en kwaliteit bpv  

 Professionalisering docenten 

 Aansluiting vmbo-mbo-hbo 

 Arbeidsmarktinformatie en doelmatigheid  

 Verkenning relevante thema’s en trends 

 

De btg brede thema’s uit bijlage 1 zullen in de activiteiten worden meegenomen als ze ook 

spelen binnen de opleidingen die onder de btg MTLM vallen of onder het thema verkenning 

relevante thema’s en trends.  

 

In 2016 is de btg MTLM als partner gaan deelnemen in het MBO Kennisakkoord Logistiek. 

Hierdoor kunnen dezelfde activiteiten vanuit het kennisakkoord en de btg effectiever worden 

uitgevoerd. De scholen die lid zijn van het onderwijscluster Transport en Logsitiek zijn daardoor 

automatisch deelnemer van het MBO Kennisakkoord Logistiek. Bij de verschillende thema’s is 

aangegeven waar het gaat om de gezamenlijke activiteiten die onder de actielijnen uit het MBO 

Kennisakkoord vallen. 
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In bijlage 2 staan alle activiteiten per thema vermeld. Hieronder is aangegeven waarop de focus 

bij de genoemde thema’s ligt. 

2.1 Implementatie kwalificatiestructuur en Examenagenda  

Onder dit thema willen we bereiken dat de leden van de btg, van de onderwijsclusters en de 

onderwijsnetwerken tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de btg MTLM. 

 

In 2017 ligt de focus op de implementatie van de keuzedelen en op de implementatie van de 

examenprojecten die in 2016 zijn uitgevoerd en afgerond. 

Hierbij richten we ons op: 

 Slimme manieren van examineren van kwalificaties en keuzedelen 

 Slimme manieren van programmeren van keuzedelen 

 Uitvoering van de keuzedelen in de bpv  

 Verbeteren van de beoordeling in de BPV door docenten en praktijkopleiders 

 Examineren van keuzedelen in bpv 

 Inhoudelijk goede opdrachten (vooral keuzedelen) 

 

Op deze gebieden werken we overigens nauw samen met de examenstichtingen Stem en 

ESTEL en de Stichting Mobiliteitsleren (het knooppunt van vraag en aanbod voor lesmateriaal 

en professionalisering). 

 

2.2 Samenwerking bedrijfsleven en kwaliteit bpv 

Onder dit thema willen we bereiken dat brancheorganisaties en bedrijven de btg MTLM als 

samenwerkingspartner zien voor het aanbieden van goed en toekomstig beroepsonderwijs. 

 

De focus onder dit thema ligt in eerste instantie op het verbeteren van de kwaliteit van de BPV. 

Hoe geven de inhoud aan secorspecifieke BPV?  

Hoe zorgen we ervoor dat docenten en praktijkopleiders voldoende zijn toegerust voor hun rol? 

Hoe zorgen we ervoor dat ook leerlingen in het buitenland een goede stage/ bpv kunnen doen? 

De btg MTLM speelt hierin een ondersteunde en faciliterende rol.  

 

Vanuit de btg vindt op twee plaatsen het gesprek met het (georganiseerd) bedrijfsleven plaats:  

 Binnen de sectorkamer MTLM en de marktsegmenten van SBB 

 Vanuit de btg zelf:  

- Actielijn 2 van het MBO Kennisakkoord Logistiek (onderwijscluster T&L)  

- Knooppunt Mobiliteit (onderwijscluster mobiliteit) 

 

Voor het regionale overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven ligt het eigenaarschap bij de 

scholen en de bedrijven in de regio. Daar waar nodig kan de btg MTLM samen met de 

brancheorganisaties hierin faciliteren door bijvoorbeeld het organiseren van een regionale 

bijeenkomst. 
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2.3 Professionaliseren docenten 

Om goed en toekomstbestendig beroepsonderwijs aan te bieden, hebben de instellingen 

vakbekwame docenten nodig. Onder dit thema willen we bereiken dat 25% van de docenten 

werkzaam voor de MTLM opleidingen deelneemt aan een van de 

professionaliseringsactiviteiten van de btg MTLM. 

 

Vanuit de btg MTLM bieden we de volgende professionaliseringsactiviteiten aan: 

 Studiereizen  

 Bij- en nascholingsaanbod voor docenten   

 Bijeenkomsten onderwijsclusters en –netwerken 

 Thema- en studiedagen 

 

Het bij- en nascholingsaanbod bestaat onder andere uit de masterclasses logistiek die vanuit 

actielijn 1 van het MBO Kennisakkoord worden georganiseerd en de hybride leerlijn die in 2016 

door de stuurgroep professionalisering docenten mobiliteit is ontwikkeld. Ook gaan we 

onderzoeken of we dit aanbod kunnen uitbreiden voor de andere onderwijsclusters binnen de 

btg MTLM. 

 

Naast de bijeenkomsten van de onderwijsclusters en onderwijsnetwerken organiseren we in 

2017 de jaarlijkse Dag van de Logistiek, het tweejaarlijkse Study Event Mobiliteit in Beweging 

en de dag van de Maritieme docent. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennisdelen, 

professionaliseren, netwerken en het elkaar ontmoeten. 

 

2.4 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo 

Onder dit thema willen we bereiken dat leden van de btg MTLM weten wie hun contactpersonen 

in het vmbo en in het hbo in de regio zijn. 

 

In het vmbo zijn de opleidingen voor de mobiliteitsbranche, transport en logistiek en maritieme 

sector onder gebracht in de profielen Mobiliteit en Transport, Economie en Ondernemen en 

Maritiem en Techniek. De scholen zijn georganiseerd rondom de gelijknamige vmbo platforms 

binnen spv-platforms. De afgelopen jaren vond de samenwerking met het vmbo incidenteel en 

op onregelmatige basis plaats. In 2016 hebben een aantal mbo instellingen scholing op het 

gebied van transport voor vmbo docenten verzorgd. 

In 2017 wil de btg MTLM meer investeren in de relatie met het vmbo door de verbinding te 

zoeken met de vmbo platforms, uitwisselen van kennis en bijdragen aan professionaliteit vmbo 

docenten, good practices van samenwerking verzamelen en communiceren. 

 

Voor de aansluiting mbo-hbo zullen de activiteiten zich vooral richten op het vertalen van de 

verschillende hbo doorstroom keuzedelen naar curriculum en examinering.  
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2.5 Arbeidsmarktinformatie en doelmatigheid 

Onder dit thema willen we bereiken dat de leden van de btg MTLM inzicht hebben in de trends 

en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de knelpunten in het opleidingsaanbod van de 

MTLM opleidingen. 

 

De focus in de activiteiten onder dit thema ligt vooral op kennisdelen, informeren over trends en 

ontwikkelingen en leden bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid in het gesprek over 

het opleidingsaanbod in de regio. De btg MTLM heeft hierin een faciliterende en 

ondersteunende rol. 

 

2.6 Verkenning relevante thema’s en trends 

In de ALV van 27 mei 2016 hebben de leden aangegeven behoefte te hebben om meer kennis 

te delen over de relevante thema’s en trends die spelen in de sectoren van de opleidingen die 

onder deze btg vallen en die invloed hebben op het beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er btg 

brede thema’s die niet onder een van bovengenoemde thema’s vallen, maar waar onze leden 

wel mee te maken hebben of krijgen. Bijvoorbeeld de discussie over een niveau 2 brede 

opleiding en enkele thema’s uit bijlage 1. 

Waar nodig en indien gewenst willen we hieraan in 2017 in de bijeenkomsten van de btg 

aandacht aan besteden door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. 

 

In 2017 willen we onder dit thema dan ook bereiken dat de leden van de btg MTLM kennis en 

inzicht hebben in de thema’s en trends die invloed hebben op de MTLM opleidingen. 



DST/249577/2016  16/29 

3 Communicatie Btg 

Communicatie over de activiteiten van btg MTLM gaat uit van de uitgangspunten van de MBO 

Raad: 

1. Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen. 

2. Ondersteunend aan de uitgangspunten van het manifest MBO 2025 

3. Aansluitend bij onderwerpen met raakvlakken zoals professionalisering in het mbo, 

examinering, ihks, BPV, doorlopende leerlijnen, toelatingsrecht. 

4. Aansluitend bij de bestaande middelen en kanalen van de MBO Raad en haar huisstijl. 

 

Boodschap: 

Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen. Voor de btg MTLM betekent dit 

aanbieden van goed en toekomstbestending middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren 

mobiliteit, transport, logistiek en maritiem. 

De MBO Raad biedt voor de bedrijfstakgroep MTLM hét brancheplatform voor 

belangenbehartiging, kennisdelen & netwerkfunctie, servicedesk en projecten & activiteiten. 

 

Communicatiedoelen:  

 Bijdragen aan de profilering van de mbo-sector. 

 Bijdragen aan het mbo-onderwijs: Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen. 

 MBO Raad profileren als dé vereniging van mbo-instellingen; betrouwbaar, sterk, 

professioneel.  

 Bijdragen aan profilering van vakonderwijs op het gebied van MTLM.   

 Breder bekend maken van de activiteiten van de btg voor het aanbieden van goed en 

toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport, 

Logistiek en Maritiem. 

 

Communicatieresultaten:  

Kennis: doelgroepen weten wie de btg MTLM is en wat zij doet 

Houding: Positief t.a.v. de mbo-sector en de Btg MTLM als vertegenwoordiger van onderwijs 

voor de sectoren mobiliteit, transport, logistiek en maritiem. 

Gedrag: Solidariteit en betrokkenheid; bereidheid om kennis en ervaringen te delen ter 

versterking van de sector en/of de specifieke btg.  

 

Bedreigingen en risico’s: 

MTLM is een fusie van de btg’s MCT en T&L. De opleidingen die onder deze btg vallen zijn heel 

divers waardoor er op onderwijsclusterniveau verschillen zijn in cultuur en onderlinge 

samenwerking tussen de leden van deze clusters. Daarnaast vormen medewerkers van 

verschillend niveau uit de instellingen de doelgroepen voor de communicatie over de activiteiten 

van de btg MTLM. In de communicatie is het dan ook  belangrijk om met deze diversiteit 

rekening te houden en ervoor te zorgen dat de communicatie uitingen herkenbaar zijn voor de 

verschillende doelgroepen.   

Dit versterkt de herkenbaarheid van de btg MTLM in de sector. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Thema’s MBO Raad voor activiteitenplannen alle bedrijfstakgroepen 

Bijlage 2 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) 

Bijlage 3 Organogram 

Bijlage 4 Samenstelling diverse gremia 

Bijlage 5 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep <naam bedrijfstakgroep> 

  



DST/249577/2016  18/29 

Bijlage 1 Thema’s MBO Raad voor activiteitenplannen alle bedrijfstakgroepen 

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.  

 

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. 

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.   
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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.   

 

 

 



DST/249577/2016  20/29 

Bijlage 2 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) 

 

Onderwerp/gremium waar het activiteitenoverzicht voor is 

§ Thema Kerngroep 

lid 

Doel Activiteit Verantwoordelijk Uitvoerder Datum 

gereed 

Status Kleur-

code 

Opmerkingen 

2.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Implementatie 

kwalificatiestructuur 

en Examenagenda 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marijn 

Nelen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leden van de btg MTLM zijn 

tevreden over de 

ondersteuning van de btg 

MTLM bij de implementatie 

van de gemeenschappelijke 

examenagenda en de 

herziene kwalificatiestructuur. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Implementatie 

examenprojecten: 

            

Digitale 

beoordelingstool 

Clusters 

Mobiliteit, T&L 

Examenstichtingen 31-12-

2017 

      

Examinering 

keuzedelen in de 

praktijk 

Clusters 

Luchtvaart, 

Mobiliteit, T&L 

Werkgroep, 

Onderwijsclusters 

31-12-

2017 

      

Harmoniseren 

examinering 

Maritieme 

opleidingen 

Cluster Maritiem Cluster Maritiem 31-12-

2017 

      

Samenwerking 

examenstichtingen 

Stem en Estel 

Clusters 

Mobiliteit, T&L, 

Luchtvaart&Rail, 

Maritiem 

Clustercommissies 31-12-

2017 

      

Faciliteren 

implementatie 

kwalificatiestructuur: 

            

Keuzedelen Clusters 

Mobiliteit, T&L, 

Luchtvaart&Rail, 

Maritiem 

Leden 

clustercommissies/ 

onderwijsnetwerken 

31-12-

2017 

      

Curriculum maritieme 

opleidingen 

Cluster maritiem  Clusterleden 31-12-

2017 

      

Slimme manieren van 

programmeren 

Clusters Clustercommissies 31-12-

2017 

      

Uitvoeren keuzedelen 

in BPV 

Clusters Clustercommissies 31-12-

2017 
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Kennisdelen Kerngroep, ALV, 

Clusters 

Bureau btg MTLM 31-12-

2017 

    Leven Lang Leren, 

crossovers, 

toelatingsrecht etc. 

Samenwerking SML Cluster Mobiliteit Clustercommissie 31-12-

2017 

      

2.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Samenwerking 

bedrijfsleven en 

kwaliteit BPV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hans 

Snijders 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Brancheorganisaties en 

vertegenwoordigers 

bedrijfsleven in sectorkamer 

MTLM zien de btg MTLM als 

de samenwerkingspartner 

voor het aanbieden van goed 

en toekomstbestendig mbo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SBB: SK MTLM 

 

Kerngroep, ALV 

 

Leden sectorkamer 

 

31-12-

2017 

 

  

  

  

  

  

  

SBB: 

Marktsegmenten 

Onderwijsclusters Leden 

marktsegmenten 

31-12-

2017 

      

Knooppunt Mobiliteit Cluster Mobiliteit Voorzitter 

onderwijscluster 

31-12-

2017 

      

MBO kennisakkoord 

Logistiek (actielijn 2) 

Stuurgroep MBO 

Kennisakkoord 

Logistiek 

Werkgroep, Cluster 

T&L 

31-12-

2017 

      

Faciliteren regionaal 

overleg onderwijs 

bedrijfsleven 

Cluster Mobiliteit  Clustercommissie 31-12-

2017 

      

Werkgroep BPV Cluster Mobiliteit Clustercommissie 31-12-

2017 

      

Toolkit en 

trainingsmateriaal 

praktijkopleiders-

bijeenkomsten 

Clusters 

Mobiliteit, T&L 

Werkgroep BPV, 

Werkgroep actielijn 

2 MBO 

Kennisakkoord 

31-12-

2017 

      

BPV Handboek Cluster Maritiem Onderwijsnetwerk 

STCW(F) 

31-12-

2017 

      

Kennisdelen Kerngroep, ALV, 

Clusters 

Bureau btg MTLM 31-12-

2017 

      

2.3 

  

  

  

  

  

Professionaliseren 

docenten 

  

  

  

  

  

Wim van 

de Pol 

  

  

  

  

  

25% van de docenten 

werkzaam voor de 

opleidingen in MTLM neemt 

deel aan een van de 

professionaliseringsactiviteiten 

georganiseerd door de btg 

MTLM 

  

  

Studiereizen Clusters 

Mobiliteit, T&L 

Bureau btg MTLM 31-12-

2017 

      

Bij- & 

nascholingsaanbod 

Mobiliteit 

Cluster Mobiliteit Stuurgroep 

professionalisering 

docenten 

31-12-

2017 

      

MBO kennisakkoord 

logistiek: 

Masterclasses 

Logistiek (actielijn 1) 

Stuurgroep MBO 

Kennisakkoord 

Logistiek 

Werkgroep, Cluster 

T&L 

31-12-

2017 
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Mobiliteit in Beweging Stuurgroep MiB Clustercommissie, 

werkgroep MiB 

31-12-

2017 

      

Dag van de Logistiek Cluster T&L Clustercommissie  31-12-

2017 

      

Organiseren 

clusterbijeenkomsten 

Onderwijsclusters Clustercommissies 31-12-

2017 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Organiseren 

bijeenkomsten 

onderwijsnetwerken 

Onderwijsclusters Clustercommissies 31-12-

2017 

      

Organiseren thema-

/studiedagen 

Onderwijsclusters Werkgroep 31-12-

2017 

      

2.4  

  

  

  

  

Doorlopende 

leerlijn vmbo-mbo-

hbo 

  

  

  

  

Frits 

Gronsveld 

  

  

  

  

Leden van de btg MTLM 

weten wie de contactpersonen 

van het vmbo en hbo in hun 

regio zijn  

  

  

  

  

Samenwerken met 

vmbo platform M&T 

Clusters 

Mobiliteit, T&L 

Clustercommissie 31-12-

2017 

      

Scholing Transport, 

Logistiek, Carrosserie 

Clusters T&L, 

Mobiliteit 

Individuele scholen 31-12-

2017 

      

MBO Kennisakkoord 

logistiek (actielijn 3) 

Stuurgroep MBO 

Kennisakkoord 

Logistiek 

Werkgroep, Cluster 

T&L 

31-12-

2017 

      

Implementeren hbo 

doorstroom 

keuzedelen 

Clusters 

Mobiliteit, T&L, 

Maritiem 

Clustercommissies 31-12-

2017 

      

Kennisdelen/ 

themabijaankomst 

Kerngroep, ALV, 

Clusters 

Bureau btg MTLM 31-12-

2017 

      

 2.5 

  

  

  

Doelmatigheid 

  

  

  

Jos Jonge 

  

  

  

Leden van de btg MTLM 

hebben inzicht in de trends en 

ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en in de 

knelpunten in het 

opleidingsaanbod van de 

MTLM opleidingen 

  

  

  

Kennisdelen/ 

informeren 

arbeidsmarkt- en 

doelmatigheidscijfers 

Kerngroep, ALV Leden kerngroep, 

leden 

clustercommissies 

31-12-

2017 

      

Bewustmaken rol en 

verantwoordelijkheid 

doelmatigheid 

Kerngroep Leden kerngroep, 

leden 

clustercommissies 

31-12-

2017 

      

Inventariseren 

knelpunten 

opleidingsaanbod 

Kerngroep, 

Onderwijsclusters 

Voorzitters 

onderwijsclusters 

31-12-

2017 
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Kennisdelen/ 

informeren trends en 

ontwikkelingen 

Kerngroep, ALV Leden kerngroep, 

leden 

clustercommissies 

31-12-

2017 

      

2.6 Verkenning 

relevante thema’s 

en trends 

Kerngroep Leden van de btg hebben 

kennis en inzicht in de 

thema’s en trends die invloed 

hebben op de MTLM 

opleidingen. 

Kennisdelen, 

ervaringen 

uitwisselen 

Kerngroep, ALV Leden ALV, 

Kerngroep, 

Onderwijsclusters 

31-12-

2017 

   

3 

  

  

  

Communicatie 

  

  

  

Ronald 

Wilcke 

  

  

  

Leden van de btg MTLM 

weten wie de btg MTLM is en 

wat zij doet 

  

  

  

Uitvoeren 

communicatieplan 

Kerngroep, ALV Bureau btg MTLM 31-12-

2017 

      

Jaarverslag 2016 ALV Kerngroep 31-12-

2017 

      

Activiteitenplan 2018 ALV Kerngroep 31-12-

2017 

      

              

                      

 

 

 

 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 3 Organogram 

Btg MTLM - ALV

Instellingsvertegenwoordigers met mandaat van CvB

(41 ROC’s; 1 vakinstelling)

Kerngroep MTLM 

6 sectorkamerleden (CvB leden)

4 voorzitters onderwijsclusters 

(directieniveau)

Onderwijscluster Mobiliteit

(37 ROC’s)

Onderwijscluster Transport 

en logistiek

(33 ROC’s; 1 vakinstelling)

Onderwijscluster 

Luchtvaart en Rail

(11 ROC’s; 1 vakinstelling)

Onderwijscluster Maritiem

(5 ROC’s; 1 vakinstelling)

Clustercommissie

6 leden

Clustercommissie

5 leden

Clustercommissie

4 leden

Clusterleden

6 leden

Onder-

wijsnet

werk 

Motor-

Voer-

tuigen

Onderwijs-

netwerk 

Luchtvaart

Onderwijs-netwerk Transport, 

Logistiek & Havens

Onder-

wijsnet

werk 

Twee-

wielers

Onder-

wijsnet

werk 

Carros-

serie

Onder-

wijsnet

werk 

Binnen

vaart

Onder-

wijsnet

werk 

STCW 

(F)

Onderwijs-

netwerk Rail

Onder-

wijsnetw

erk 

maritie-

me 

techniek
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Bijlage 4 Samenstelling diverse gremia 

 

Samenstelling kerngroep MTLM 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in kerngroep) 

J.P.H. Jongen Arcus College lid 

A. Kerling ROC van Amsterdam lid/vz cluster Luchtvaart & Rail 

F. Gronsveld STC-Group lid 

P. Koster STC-Group lid / vz cluster T&L 

M.C.F. Nelen Scalda lid / financieel contactpers. 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College lid / vz cluster Maritiem 

W. van de Pol Noorderpoort lid 

F. Potze Graafschap College lid / vz cluster Mobiliteit 

J.E. Snijders ROC Nova College lid  

R.C.A. Wilcke ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Voorzitter 

 

Samenstelling clustercommissie Mobiliteit 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

T. Bunthof Koning Willem I lid 

H. Duifhuizen Rijn IJssel College lid 

P. Hennekam Zadkine lid 

H. Labee ROC Nova College lid 

F. Potze Graafschap College voorzitter 

Arien Reyngoudt ROC Mondriaan lid  

 

Samenstelling clustercommissie Transport & Logistiek 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

B. Baelemans ROC Tilburg lid 

K. Bakker Deltion College lid 

K. Hartog Friesland College lid 

P. Koster STC-Group voorzitter 

 

Samenstelling clustercommissie Luchtvaart & Rail 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

D. den Arend Albeda College lid 

G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group lid 

A. Kerling ROC van Amsterdam voorzitter 

A. Elting Deltion College lid 
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Samenstelling cluster(commissie) Maritiem 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

L. Derksen STC-Group lid 

E. van Herk STC-Group lid 

G. Knufman ROC Kop van NH lid 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College voozitter 

A. Siereveld Scalda lid 

D. van Tricht STC-Group lid 

M. Visser ROC Friese Poort lid 

 

 

Onderwijsleden sectorkamer MTLM 

Naam Mbo-school/vakschool 

J.P.H. Jongen Arcus College 

F. Gronsveld STC-Group 

M.C.F. Nelen Scalda 

W. van de Pol Noorderpoort 

J.E. Snijders ROC Nova College 

R.C.A. Wilcke ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland 

 

 

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 

J. de Gooijer NRTO 

P. Kamminga Noorderpoort 

H. Labee ROC Nova College 

M. van der Meer Graafschap College 

J. Nicolai Friesland College 

 

Onderwijsleden marktsegment Carrosserie 

Naam Mbo-school 

R. Akkerman Summa College 

P. Hennekam Zadkine 

A. Reyngoudt ROC Mondriaan 

 

  



DST/249577/2016  27/29 

Onderwijsleden marktsegment Luchtvaart 

Naam Mbo-school/vakschool 

D. den Arend Albeda College 

G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group 

A. Kerling ROC van Amsterdam 

A. Elting Deltion College 

 

Onderwijsleden marktsegment Transport & Logistiek 

Naam Mbo-school/vakschool 

A. Jansen Graafschap College 

P. Koster STC-Group 

E. van de Laar NCOI (NRTO) 

O. Swart Friesland College 

G. Peters ROC van Twente 

 

Onderwijsleden marktsegment Rail 

Naam Mbo-school/vakschool 

G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group 

Th. Prins ROC van Amsterdam 

 

Onderwijsleden marktsegment Maritiem 

Naam Mbo-school/vakschool 

L. Derksen STC-Group 

E. van Herk STC-Group 

A. Mintjes Maritieme Academie 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College 

A. Siereveld Scalda 

D. van Tricht Scalda 
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Bijlage 5  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep btg MTLM 

ROC Tilburg 

ROC De Leijgraaf 

ROC Midden Nederland 

ROC Leiden 

Koning Willem I College 

ROC TOP 

Summa College 

ID College 

ROC Kop van Noord-Holland 

MBO Utrecht 

ROC Horizon College 

Drenthe College 

Friesland College 

Regio College 

ROC Leeuwenborgh 

ROC van Twente 

Zadkine 

ROC van Amsterdam 

STC-Group 

Noorderpoort 

Deltion College 

Albeda College 

ROC Nova College 

Graafschap College 

ROC Mondriaan 

Hoornbeeck College 

ROC Friese Poort 

Scalda 

Arcus College 

ROC Nijmegen 

Rijn IJssel 

Gilde Opleidingen 

ROC West-Brabant 

Landstede 

Alfa-college 

ROC A12 

Aventus 

ROC Rivor 

Da Vinci College 

MBO Amersfoort 

ROC van Flevoland 
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