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Voorwoord 

Daar waar 2016 zich kenmerkte door de voorbereiding op de grootschalige invoering van de herziene 

kwalificatiestructuur (IHKS) en het ontwikkelen van voldoende keuzedelen om het traject succesvol te 

kunnen starten, zal 2017 het jaar zijn waarin bij alle scholen ervaring wordt opgedaan met het 

programmeren en uitvoeren van de nieuwe kwalificaties en keuzedelen. Ook de keuzedelen spelen in 

2017 nog een belangrijke rol en dan m.n. het ontwikkelen van leermiddelen en de examineerbaarheid 

van de keuzedelen. De btg ZDV heeft voor 2017 als focus de ondersteuning van de scholen bij alle 

zaken die te maken hebben met de implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur.  

 

We weten dat de leden veel behoefte hebben aan kennisdeling rondom de eerste ervaringen binnen 

het onderwijs met de nieuwe kwalificatiedossiers en keuzedelen. Zo zullen binnen de 

Onderwijsclusters de ervaringen van de scholen worden verkend en besproken. De Onderwijsclusters 

inventariseren bijvoorbeeld met welke keuzedelen de scholen aan de slag willen. Met deze informatie 

kan de btg een stimulans geven aan de samenwerking tussen scholen die hetzelfde keuzedeel willen 

aanbieden. Die samenwerking is gericht op de gezamenlijke de ontwikkeling van zowel inhoud, als 

curricula en examinering 

De keuzedelen maken vanaf cohort 2018 deel uit van de slaag-/zakregeling.  

 

De dynamiek van de ontwikkelingen in het onderwijs neemt in 2017 verder toe. De herziene 

kwalificatiestructuur, met de keuzedelen, is nog maar net gestart en weer nieuwe plannen ontstaan: 

cross-overs, certificaten, toelatingsrecht, etc. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd en 

besproken.  

 

De vraag van de scholen is bepalend voor de activiteiten van de btg. Wij zullen met onze activiteiten 

dus steeds aansluiten op de vragen van de scholen, maar wij willen ook proberen bij te dragen aan de 

rust en het vertrouwen van de scholen om eerst het ene (de nieuwe kwalificatiestructuur en 

keuzedelen) af te ronden en daarna pas het andere op te pakken. Er zijn veel ballen om in de lucht te 

houden. 

Want met te veel ballen in de lucht, verlies je het zicht en......... de ballen. 

 

Veel succes! 

 

Gerrit Vreugdenhil 

voorzitter btg ZDV 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ZDV 

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 Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid is één van de acht 

bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. Het college 

van bestuur van iedere mbo-school benoemt per sector/btg een instellingsvertegenwoordiger, 

mits de schoolopleidingen 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. 

 

In 2016 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 2016 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 35 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-, 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. 

 

 

 

https://www.mboraad.nl/sectoren
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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 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 Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid 

1.3.1 Missie en visie  

De btg ZDV is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en proactieve schakel voor haar 

leden en landelijke gremia van de ZDV opleidingen om te komen tot sectorale kennisdeling en 

afspraken op landelijk niveau. 

 

De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor een professionele en 

adequate opstelling van de onderwijsgeleding in de sectorkamer. De leden die in de 

sectorkamers acteren zullen voor de MBO Raad de vooruitgeschoven posten zijn voor 

achterbanraadpleging bij zaken die binnen SBB op de agenda komen. Het toevoegen van de 

opinie van deze, van dichtbij betrokken, leden maakt dat er bij de definitieve 

achterbanraadpleging een advies ligt bij het stuk dat besproken wordt. De onderwijsleden in de 

sectorkamers (inclusief de voorzitters van de btg) zijn daarmee een opiniërend gremium voor de 

MBO Raad op de thema’s onderwijs-arbeidsmarkt.  

 

De btg ZDV is:  

- Het landelijk sectoraal aanspreekpunt voor sectorale stakeholders en faciliteert het overleg  

 tussen scholen van sectoren en opleidingen(clusters). Op de diverse niveaus is het wenselijk  

 en nodig om sectorale belangenbehartiging, afstemming, versterking en afspraken en  

 daarmee de kwaliteit van het sectoraal mbo-onderwijs te stimuleren en te optimaliseren;  

- De sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met  

 Stichting Praktijkleren gezocht, het ondersteunen van de kerngroep, ondersteunen van de  

 onderwijsgeleding in de sectorkamer en de marktsegmenten; 

-  Het platform voor verspreiding van informatie- en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO  

 Raad, SBB en Stichting Praktijkleren) relevant voor de leden van de btg;  

- Het landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het positioneren  

 van de ZDV opleidingen, zowel landelijk als sectoraal;  

- Signaleren, regievoeren ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft  
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 onderwerpen en projecten die de ZDV opleidingen betreffen;  

- Het netwerk dat daartoe activiteiten ontplooit en organiseert.  

1.3.2 Doelstelling(en) 

De btg ZDV: 

 Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren 

en projecten, die de belangen van de aangesloten leden van de btg dienen; 

 Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken, 

waarin gezamenlijk optrekken, versterking van elkaar en met elkaar voorop staat: 

 Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdelen en netwerken. In 2017 

zal er gewerkt worden aan de uitvoering van de herziene kwalificatiestructuur. De 

complexiteit van het speelveld is groot, door samenhang van de aandachtsgebieden: 

invoering herziene kwalificatiestructuur, invoering keuzedelen, examinering, naast de 

afbouw van de cohorten die nog ingeschreven staan in de “oude” kwalificatiedossiers. 

Kwaliteitsafspraken beroepspraktijkvorming en doelmatiger opleidingsaanbod.  

 Samen met Stichting Praktijkleren gaan we aan de slag de aangesloten leden zo goed 

mogelijk te ondersteunen.  

1.3.3 Structuur 

De kerngroep van de btg ZDV bestaat uit twaalf leden, aangevuld met de directeur van de 

Stichting Praktijkleren. De kerngroep wordt gemandateerd en legt verantwoording af aan de 

algemene ledenvergadering (ALV). De onder structuur bestaat uit vijf regio btg’s en zeven 

onderwijsclusters. De kerngroep en de onder structuur wordt geadviseerd, bijgestaan en 

ondersteund door een beleidsadviseur (1fte) en een secretaresse (0,7fte). 

 

De kerngroep  

De kerngroepleden zijn: 

-  De onderwijsleden van de aanverwante sectorkamer ZDV. Deze worden via de beschreven  

 procedure (advies BAC – voordracht bestuur MBO Raad – benoeming bestuur SBB)  

   benoemd in de sectorkamer en zijn q.q. lid van de btg-kerngroep; 

- De voorzitters van de onderwijsclusters, te weten Financieel-administratieve beroepen,  

 Financiële dienstverlening, Secretariële beroepen, Ondersteunende administratieve beroepen  

   Orde & Veiligheid, Juridisch-administratieve beroepen en Marketing, communicatie  

 & evenementen, zijn directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met inhoudelijke  

 kennis van de betreffende sector/opleidingen. De voorzitters van de onderwijsclusters zijn  

 tevens lid van een marktsegment onder de gelieerde sectorkamer; 

- De voorzitters van de regio’s, te weten Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest, zijn  

 directeuren (of gelijkwaardig niveau binnen een roc) met kennis van de desbetreffende regio; 

- De kerngroepleden van de btg kiezen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter voor  

 een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming en een maximale  

 zittingsduur van acht jaar. De voorzitter is een bestuurder van een mbo-school en tevens lid  

 van de gelieerde sectorkamer. Eén kerngroeplid van de btg is tevens lid van het bestuur van  
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 Stichting Praktijkleren en borgt op deze manier de verbinding tussen Stichting Praktijkleren en  

 de btg.  

 

De verantwoordelijkheden van de kerngroepleden:  

    -  Zijn verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de standpunten en uitgangspunten van  

 de MBO Raad;  

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

 marktsegmenten van de sectorkamer;  

    - Zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van de btg (vastgesteld door de ALV) en het  

 vertegenwoordigen van de btg op basis van dit beleid; 

          - Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de bedrijfstakgroep nieuwe stijl.  

 Daarvoor bereiden zij (mede) de ledenvergaderingen voor, stellen zij (meerjarige)  

 beleidsplannen, jaarlijkse activiteitenplannen met bijbehorende begroting en jaarverslagen  

 met rekening en verantwoording op, en zorgen zij voor de beleidsmatige sturing, coördinatie  

 en voortgangsbewaking van de activiteiten van de btg die voorvloeien uit de hierboven  

 genoemde plannen;  

    - Zijn verantwoordelijk voor actuele en eenduidige informatie en communicatie naar de leden  

 van de btg (en naar de betreffende sectorkamer van SBB); 

    - Nemen verantwoordelijkheid het bestuur van de MBO Raad te informeren wanneer daarvoor  

 aanleiding is.  

 

De kerngroep heeft op jaarbasis minimaal vier en maximaal zes bijeenkomsten. De algemene 

ledenvergadering bestaat uit de instellingsvertegenwoordigers en komt twee maal per jaar 

bijeen. De ALV wordt altijd gecombineerd met de vergadering van de Deelnemersraad van 

Stichting Praktijkleren. In 2017 zijn de bijeenkomsten van de kerngroep voorafgaand aan de 

bijeenkomst van de sectorkamer ingepland. Vast punt op de agenda van de kerngroep is de 

agenda van de sectorkamer ZDV. 

 

De onderwijsclusters 

De onderwijsclusters hebben de volgende kenmerken:  

- De doelgroep voor de onderwijsclusterbijeenkomsten zijn de afdelingsmanagers- of  

  opleidingsmanagers en docenten;  

- De voorzitter van het onderwijscluster vormt samen met de beleidsadviseur van de btg en de  

  desbetreffende opleidingscoördinator van Stichting Praktijkleren de agendacommissie  van het    

  onderwijscluster. De agendacommissie heeft tot  taak het bewaken en borgen van agendering  

  van relevante sector/branche specifieke onderwerpen. Daarnaast is kennisdeling van groot  

  belang. Good-practices over onderwijs en examinering, met speciale aandacht voor  

  keuzedelen; 

- De agendacommissie verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de  

  onderwijsclusterbijeenkomst met advisering van de opleidingscoördinator van Stichting  

  Praktijkleren en met advisering en ondersteuning van de beleidsadviseur van de btg;  
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- Vertegenwoordigers vanuit de sector of het werkveld worden op uitnodiging betrokken bij de  

  bijeenkomsten. 

De onderwijsclusters komen drie tot vier maal per jaar bijeen.  

 

 

Regio’s  

- De doelgroep voor het regio overleg zijn de directeuren/instellingsvertegenwoordigers  van de  

  roc’s die opleidingen uitvoeren binnen de regio;  

- De voorzitter van de regio verzorgt de agendastelling en de voorbereiding van de regio  

  bijeenkomst met advies van de regio Praktijkleren adviseur SBB en advies en ondersteuning  

  van de beleidsadviseur van de btg. 

De regio’s komen vier maal per jaar bijeen.  

 

Beleid en financiën  

De btg werkt met een beleids- en activiteitenplan op btg niveau, afgestemd op de landelijke  

Ontwikkelingen en beleid van de MBO Raad. De begroting is op btg niveau. 

1.4 Stichting Praktijkleren  

Stichting Praktijkleren is voor 43 roc’s de leverancier van exameninstrumenten en  

leermiddelen, op het gebied van de ZDV opleidingen. De vraag naar zowel goede  

examenproducten als leeropdrachten wordt steeds sterker. Vanuit de kerngroep van de btg is  

een lid afgevaardigd in het bestuur van Stichting Praktijkleren. Samenwerking op  

verschillende terreinen zal ook in 2017 worden gecontinueerd. Stichting Praktijkleren gaat  

ervoor zorgen dat de scholen vanaf 2016 een goede invulling kunnen geven aan het nieuwe  

onderwijs op basis van de KD’s die dan van kracht zijn. Stichting Praktijkleren benut de  

onderwijsclusters als klankbord voor te ontwikkelen leermiddelen en examenproducten.  

1.5 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. 

 

Om de last en ruggespraak 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. 
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De onderwijsleden van de marktsegmenten zijn actieve btg-leden, die onder 

verantwoordelijkheid van de kerngroep zijn geworven en afgevaardigd en een rol spelen in de 

onderwijsclusters (en/of clustercommissies). 

 

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

nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  

 

De sectorkamer die gelieerd is aan de btg heet Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. 

De sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid kent de volgende marktsegmenten: 

 Juridisch (juridisch-administratieve beroepen); 

 Financiële diensten (financieel-administratieve beroepen en financiële dienstverlening); 

 Office (ondersteunende administratieve beroepen, secretariële beroepen, marketing, 

communicatie & evenementen en bibliotheken); 

 Orde & Veiligheid (particuliere beveiliging, publieke veiligheid en defensie). 

 

 

 

Achtergrondinformatie 

Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en 

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

contactpersonen per sectorkamer. 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 

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. 

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 vroeg selectie 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. 

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.   

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.  
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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 Korte toelichting bij activiteiten 2017 

Voor 2017 zijn de volgende vaste activiteiten gepland: 

 Vaststellen financieel jaarverslag 2016. Behandeling in de ledenvergadering in het 

voorjaars van 2017; 

 Opstellen conceptbegroting 2018; 

 Vaststellen conceptbegroting 2018 door de kerngroep eind september / begin oktober 

2017 ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad in het najaar 

2017; 

 Opstellen activiteitenplan 2018, inclusief begroting. Behandeling in de ledenvergadering 

in het najaar van 2017. 

2.2 Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 

Het vmbo legt een belangrijk fundament voor het onderwijs in het mbo. Vanuit het vmbo-

programma Economie en Ondernemen als vanuit het programma Dienstverlening en producten 

stroomt een substantieel deel van de leerlingen door naar de opleidingen/kwalificatiedossiers 

van de btg ZDV. Vmbo- en mbo opleidingsprogramma’s sluiten idealiter op elkaar aan om een 

zo optimaal en soepel mogelijke doorlopende leerlijn voor de leerling te creëren. Om de 

afstemming tussen vmbo en mbo te ondersteunen zijn in de zomer van 2016 twee producten 

opgeleverd: 

 Een raakvlakkenanalyse van het herziene kwalificatiedossier Ondersteunende 

administratieve beroepen niveau 2 met de vernieuwde vmbo-syllabus Economie en 

Ondernemen basisberoepsgerichte leerweg; 

 Een gespreksleidraad voor dialoogsessies tussen vmbo- en mbo-docenten. 

In het voorjaar van 2017 zal de raakvlakkenanalyse van de basiswerkprocessen van zes 

kwalificatiedossiers op niveau 3 en 4 met de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo-

programma Economie en Ondernemen en (mits relevant) het vmbo-programma Dienstverlening 

en producten worden opgeleverd. Het betreft de volgende zes kwalificatiedossiers en hun 

onderliggende profielen: 

 Financieel administratieve beroepen (met E&O); 

 Secretariële beroepen (met E&O en D&P); 

 Marketing, communicatie en evenementen (met E&O en D&P); 

 Financiële dienstverlening (met E&O en D&P); 
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 Juridisch-administratieve beroepen (met E&O); 

 Commercie (met E&O en D&P). 

Tevens zal een overzichtstabel vmbo theoretische leerweg worden opgeleverd. Dit overzicht 

moet inzicht geven in de verschillende sectoren en vakken in leerjaar 4 van de theoretische 

leerweg in het vmbo. 

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

zoeken met de vmbo platforms, uitwisselen van kennis, good practices van samenwerking 

verzamelen en communiceren.  

2.3 Doorlopende leerlijn mbo-hbo 

In het voorjaar van 2016 hebben mbo, hbo scholen en het werkveld gesproken over een 

mogelijke samenwerking in de onderwijskolom van het publieke veiligheidsonderwijs. In 2017 

zal onderzocht worden of er behoefte bestaat bij het werkveld om te komen tot een niveau 4 

opleiding Binnen het Veiligheidsonderwijs. Waarin opgenomen integrale 

veiligheidsvraagstukken binnen de private en publieke samenwerking in de regio.  

Voor de aansluiting mbo-hbo zullen de activiteiten zich vooral richten op de hbo doorstroom 

keuzedelen naar curriculum en examinering.  

2.4 Voortzetting project Assessorenpool  

In de btg regio Oost is besloten om de samenwerking in de assessorenpool voort te zetten. Met 

als belangrijkste doelstelling te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van de 

examenprocessen en de beoordelingen van examenkandidaten. De overige vier Btg regio’s 

worden geïnformeerd en op verzoek ondersteund bij het opzetten van een assessorenpool.  

 

2.5 Voortzetting project Rubrics 

In 2016 heeft de btg samen met Praktijkleren een werkwijze ontwikkeld voor het implementeren 

van Rubrics als beoordelingssystematiek bij praktijkexamens. In het kader van verdere 

professionalisering van de examinering is het daarom zinvol in te gaan op de 

deskundigheidsbevordering van beoordelaars die aan de slag gaan met Rubrics. De aandacht 

gaat hierbij uit naar het belang van de voorbereiding op het beoordelen van Rubrics, omdat de 

voorbereiding tot op heden wat onderbelicht is gebleven. De eerste doelstelling van dit 

vervolgproject is dan ook een training te ontwikkelen die de VROEG-WACKER methode uitdiept 

op basis van de Rubrics. De tweede doelstelling is dan het testen van deze training. Met als 

resultaat een doorontwikkelde beoordelingstraining op basis van Rubrics die breed (ook btg-

overstijgend) ingezet kan worden. 

   

2.6 Voorbereidingen Congres voorjaar 2018 

In het najaar van 2016 heeft de project groep Congres 2018 haar werkzaamheden weer 

opgepakt. Naast de samenwerking met Stichting Praktijkleren zal er ook contact worden gelegd 

met de roc’s die liggen in de buurt van de nog te bepalen congres locatie.  
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2.7 Regionale bpv coördinatoren bijeenkomst 

In iedere Btg regio wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de bpv coördinatoren van de 

roc’s met als belangrijkste doel elkaar leren kennen en kennisdeling. Deze bijeenkomsten 

worden samen met SBB en Stichting Praktijkleren georganiseerd.  

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

scholen en de bedrijven in de regio.  

2.8 Activiteiten gericht op de implementatie van de herziene kwalificatie dossiers en 

keuzedelen 

In augustus 2017 zijn alle scholen gestart met de nieuwe kwalificatiedossiers, inclusief 

keuzedelen. De introductie van de keuzedelen in combinatie met de nieuwe dossiers en 

kwalificaties is een majeure verandering voor studenten, opleidingsteams en het werkveld. 

Vanuit de btg zullen de scholen gestimuleerd worden om in samenwerking met elkaar te zorgen 

voor een goede samenwerking teneinde de implementatie gaat te laten verlopen.  

2.9 Project HTV-P  

De samenwerking van de 11/12 roc’s met vertegenwoordigers van de Nationale Politie en de 

Politie Academie om te komen tot een éénduidig curriculum en examinering. 

Dit project dat wordt ondersteund door de btg ZDV kent de volgende doelstellingen 

 Heldere beleidskaders m.b.t instroom, doorstroom en uitstroom; 

 Samen met de Nationale Politie en Politieacademie inrichting en implementatie van 

een landelijk opleidingstraject incl. examenproducten HTV – Politie gericht op de 

politieopleiding niveau 4 welke gekenmerkt wordt door een integrale leerlijn; 

 Het te ontwikkelen landelijke opleidingstraject aan te laten sluiten bij bestaande 

producten van eerdere VESPORO-werkgroepen zodat er een goede aansluiting 

gemaakt kan worden van oud (t/m cohort 2015) naar nieuw (vanaf cohort 2016). 

Met ingang van september 2017 moet dit project indalen in de staande organisatie van de 11/12 

roc’s.  

2.10 Platform Beveiliging en Platform HTV 

Op verzoek van de leden van het onderwijscluster Orde en Veiligheid heeft de btg ZDV in het 

najaar van 2016 twee extra platforms ingericht met als doel de communicatie met de 

onderwijsinstellingen en de partijen uit het werkveld te intensiveren. Deze platforms vergaderen 

2x per jaar.  
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3 Communicatie Btg  

De communicatie vindt plaats via de bijeenkomsten van de Btg te weten: 

 Algemene ledenvergadering; 

 Bijeenkomsten van de onderwijsclusters; 

 Bijeenkomsten van de regio btg’s; 

 Extra bijeenkomsten indien nodig; 

 De instellingsvertegenwoordigers van de btg ZDV ontvangen van de MBO Raad de 

nieuwsbrief Beleidsinformatie Beroepsonderwijs (BIB). 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; 

 Daarnaast is er regelmatig telefonisch of persoonlijk contact met de leden rondom 

specifieke vraagstukken naar analogie van de 4 tot 5 sectorkamer vergaderingen.  
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Bijlage 1 Activiteitenoverzicht 

 

Nr. Projectnaam Doel(en) en beoogd 

resultaat 

Activiteiten Eigenaar Uitvoerders Datum 

Gereed 

Opmerkingen 

        

1 Thema advies 

commissies en 

SBB 

Centrale SBB adviezen en 

kaders worden sectoraal 

vertaald vanuit de 

onderwijsgeleding m.b.t. 

Kwalificeren & Examineren, 

BPV en Doelmatigheid. 

De adviezen en kaders 

vanuit SBB en thema 

adviescommissies 

worden gevolgd, dan 

wel beïnvloed en 

sectoraal vertaald naar 

betekenis voor het 

onderwijsveld. 

 

Voorzitter btg en 

kerngroepleden 

Kerngroepleden + btg 

adviseur 

Door 

lopend 

Belangenbehartiging 

en kennisdeling 

 

2 

 

 

 

 

 

Implementatie 

nieuwe 

Kwalificaties 

inclusief de 

keuzedelen  

 

 

 

Delen van ervaring tussen 

scholen onderling. 

Inventarisatie inzet 

keuzedelen via de 

onderwijsclusters. Koppelen 

van scholen bij de 

ontwikkeling van onderwijs 

en/of examinering. 

Koppelen van scholen bij nog 

te ontwikkelen keuzedelen 

en/of nog te koppelen 

keuzedelen.  

 

 

Informatie  website 

IHKS MBO Raad en 

kennisdeling good 

practices. 

Krachtenbundeling op 

basis van behoefte van 

de leden. 

 

Inventarisatie 

keuzedelen via de 

onderwijsclusters. 

Voorzitter btg en 

kerngroepleden 

Kerngroep + btg adviseur  Door 

lopend  

Belangenbehartiging 

en kennisdeling op 

basis van good 

practices 

3 BPV Op het gebied van de bpv zijn 

er binnen scholen nog 

kwaliteitsslagen te maken. 

Zeker gelet op de 

kwaliteitsafspraken bpv-plan 

en de bpv-monitor.  

 

Problemen in kaart 

brengen tijdens de btg 

regio overleggen. 

 

Btg regio 

voorzitters 

Btg adviseur + btg regio 

voorzitters +  SBB 

praktijkleren adviseur + 

manager leermiddelen 

Stichting Praktijkleren 

Door 

lopend 

Belangenbehartiging 

en kennisdeling 
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Organiseren van bpv 

coördinatoren bijeenkomsten 

per btg regio. 

4 Samenwerking  

btg ZDV met de 

sectorkamer ZDV 

en de 

marktsegmenten 

Duidelijkheid over de 

verschillende opdrachten en 

rollen. 

Afstemming met Praktijkleren 

De voortgang wordt 

besproken tijdens de 

bijeenkomsten van de 

kerngroep 

Voorzitter btg  Kerngroep en btg 

beleidsadviseur 

Door 

lopend 

Belangenbehartiging 

en kennisdeling 

4.1 Vergadering 

Sectorkamer 

Vergadering sectorkamer ZDV 

met vooroverleg tijdens de 

kerngroepvergadering. 

 Voorzitter btg  Kerngroep en btg 

beleidsadvieur 

Door 

lopend 

 

4.2 Vergadering 

marktsegment 

Vergaderingen 

marktsegmenten  

Juridisch, 

Financiële beroepen, 

Office, 

Orde en Veiligheid (optioneel 

vooroverleg onderwijs). 

 Onderwijsleden 

marktsegmenten 

Onderwijsleden 

marktsegmenten en btg 

beleidsadviseur 

Door 

lopend 

 

5 Beroepskolom Doorstroom vmbo – mbo 

Doorstroom mbo – Ad 

Doorstroom mbo – hbo 

Instroomeisen 

Vernieuwing vmbo 

Verbinding maken met de 

aanpalende spv-platforms, 

nagaan waarin vmbo en mbo 

elkaar kunnen versterken. 

Delen van regionale good-

practices. 

Doorstroomroutes  

vmbo-mbo zijn helder 

en besproken. 

Doorstroomeisen mbo-

hbo binnen ZDV zijn 

helder. 

Voorzitter btg en 

kerngroepleden 

Beleidsadviseur + 

voorzitters Regio btg + 

voorzitters 

onderwijsclusters 

Door 

lopend 

Belangenbehartiging 

6 Conferentie 

voorjaar 2018 

Conferentie Btg ZDV 

Titel volgt t.z.t. 

De voortgang wordt 

besproken in de 

overleggen met de 

voorbereidingsgroep. 

Stand van zaken tijdens 

de Kerngroep 

vergaderingen 

 

Ton Paffen  

vacature 

Voorbereidingsgroep Door 

lopend 

Dienstverlening 
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7 Netwerken Inspelen op actualiteiten 

Professionalisering docenten 

en leidinggevenden 

 

Netwerken als activiteit 

Actualiteiten worden 

besproken tijdens de 

Regio btg en 

onderwijscluster 

bijeenkomsten 

 

 

Kerngroep Voorzitters Regio btg en 

Onderwijsclusters + btg 

beleidsadviseur 

Door 

lopend 

Belangenbehartiging 

en dienstverlening 

9 Raakvlakken 

analyse VMBO 

MBO   

Raakvlakken analyse vmbo 

kaderberoepsgericht met de 

profielen E&O en D&P met de 

niveau 3 en 4 KD’s die 

behoren tot de Zakelijke 

dienstverlening 

Bespreken met de 

desbetreffende scholen. 

Kennisdeling tijdens de 

bijeenkomsten van de 

onderwijsclusters 

 

Kerngroep Beleidsadviseur Medio 

maart 

2017 

Dienstverlening en 

kennisdeling 

10 Voortzetting 

project 

assessorenpool 

In de btg regio oost wordt de 

samenwerking in het kader 

van de kwaliteitsverbetering 

examinering en 

examenprocessen voortgezet. 

In de overige btg regio’s wordt 

over verzoek een 

voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd. 

De resultaten en 

opbrengsten worden 

besproken tijdens de 

regio btg bijeenkomsten 

Kerngroep Projectleider Stichting 

Praktijkleren en leden van 

de btg regio Oost + 

Beleidsadviseur 

Medio juli 

2017 

Dienstverlening en 

kennisdeling 

11 Voortzetting 

project Rubrics 

Het ontwikkelen van een 

training voor de VROEG-

WACKER methode. 

De training zal via 

Stichting Praktijkleren 

aangeboden worden 

aan de onderwijsleden. 

Kerngroep Projectleider Stichting 

Praktijkleren en 

beleidsadviseur 

Medio juli 

2017 

Dienstverlening en 

kennisdeling 

12 Professionaliseren 

en kenniscirculatie 

docenten 

Het ontwikkelen van een 

training “Klantmedewerker” 

voor de docenten van de 

opleiding Financiële 

dienstverlening. 

De training zal via 

Stichting Praktijkleren 

aangeboden worden 

aan de onderwijsleden. 

Kerngroep Beleidsadviseur  Door 

lopend 

Dienstverlening en 

kennisdeling 

13 PM: Toelatings 

recht 

Sectorale uitwerking van het 

toelatingsrecht inzake 

doorstroom vmbo leerlingen 

naar de opleidingen van de 

btg ZDV. 

Het volgen van de 

ontwikkelen rond het 

toelatingsrecht. 

Kerngroep Beleidsadviseur  Medio juli 

2017 

Belangenbehartiging 

en kennisdeling 
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Bijlage 2 Organogram 

ALV btg ZDV

Kerngroep btg 
ZDV

Onderwijscluster

JUR

Onderwijscluster

FAB

Onderwijscluster

FD

Onderwijscluster

SB

Onderwijscluster

OAB

Onderwijscluster

MCE en CM

Onderwijscluster

O en V
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Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 

 

Samenstelling kerngroep btg ZDV 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 

Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam/ROC van 

Flevoland 

Voorzitter 

Lid sectorkamer ZDV 

Remco Meijerink ROC Friese Poort Lid sectorkamer ZDV 

 

Peer van Summeren ROC De Leijgraaf Lid sectorkamer ZDV 

 

Ellen Marks Aventus Lid sectorkamer ZDV 

 

Ton Paffen ROC Nova College Vz. OC Marketing, 

communicatie en 

evenementen 

Lid marktsegment Office 

Voorzitter congres 2016 

Han Zomer ROC van Twente Vz. OC Juridisch-

administratieve beroepen 

Lid marktsegment Juridisch 

Henk Weerstra ROC Friese Poort Vz. OC Orde en Veiligheid 

Lid marktsegment O&V 

Esther Harmsen Deltion College Vz. OC Secretariële beroepen 

Vz. regio Noord 

Lid marktsegment Office 

Jelle Marchand ROC Mondriaan Vz. OC Ondersteunende 

administratieve beroepen 

Vz. regio Zuidwest 

Lid marktsegment Office 

Jan Voortman Alfa-college Vz. OC Financiele 

dienstverlening 

Lid marktsegment Business 

Pieter Sanders Summa College Vz. OC Financieel-

administratieve beroepen 

Vz. regio Zuid 

Lid marktsegment Business 

Marian Alberts ROC Rivor Vz. regio Oost 

Vz. stuurgroep 

assessorenpool 

Ton Remeeus  Directeur Stichting 

Praktijkleren 
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Onderwijsleden sectorkamer ZDV 

Naam Mbo-school 

Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam / ROC 

van Flevoland 

Remco Meijerink ROC Friese Poort 

Peer van Summeren ROC De Leijgraaf 

Ellen Marks Aventus 

Naam Particulier Onderwijs 

Natasja de Vries NCOI 

Corné Broers Instituut Broers 

Naam Werkgevers/werknemers 

Bettie Hoogsteen Adfiz 

Lieke Hoomans Verbond van Verzekeraars 

John van Tintelen Ministerie van Defensie 

Carla Kiburg FNV 

Sandra Hendriks CNV 

 

Onderwijsleden marktsegmenten ZDV 

In een sectorkamer zijn meerdere marktsegmenten geformeerd rond verwante opleidingsclusters of 

thema’s. Deze marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in 

bij de sectorkamer. 

 

Marktsegment Juridisch 

Naam Mbo-school 

Han Zomer ROC van Twente 

Henk Schotpoort ROC Midden Nederland 

Arie Voermans ROC West-Brabant 

Naam Werkgevers/werknemers 

Wijnand Prins ANIBUS 

Jack Kerremans NVP 

Margarethe Hilhorst P-oint 

 

 

Marktsegment Financiele Diensten 

Naam Mbo-school 

Jan Voortman Alfa College 

Pieter Sanders Summa College 

Ruud Peters ROC A12 

Jacques Kranenveld ROC Mondriaan 

Naam Werkgevers/werknemers 

Tim Bruijn Financieel intermediair 

Astrid Smit Overwater Assurantie 

Anja Rombouts Rabobank hoofdkantoor 
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Eddy van den Berk ESPR Assurantie 

Klaas Valk Delta Lloyd 

J.A. Buijs Administratiekantoren/Accountancy 

 

Marktsegment Office 

Naam Mbo-school 

Ton Paffen ROC Nova College 

Esther Harmsen Deltion College 

Jelle Marchand ROC Mondriaan 

Naam Particulier onderwijs 

  

  

Naam Werkgevers/werknemers 

Thea Roks ROKS Organisatieadvies 

Annemarie de Martines Quadrant Advies 

Eliane van der Zalm Freelance 

  

 

 

Marksegment Orde en Veiligheid 

Naam Mbo-school 

Henk Weerstra ROC Friese Poort 

Jos Rondeel ROC van Amsterdam / ROC 

van Flevoland 

Ruud van Diemen ROC Midden Nederland 

Naam Particulier onderwijs 

Francois Nicoll Opleidingsinstituut Politie en 

Beveiligingspersoneel 

Naam Bedrijfsleven 

Fred Kuijpers Defensie (HDP) 

Aart Sterk ACP 

Duco Hoep SOBB 

Dorothe Meijer Gemeente Den Haag, 

Stadstoezicht 
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Bijlage 4  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep ZDV 

Instelling 

 

Instellingsvertegenwoordiger 

 

Albeda College de heer S. Sterkman 

s.sterkman@@albeda.nl 

Alfa-college de heer J. Voortman 

j.voortman@alfa-college.nl 

Arcus College de heer J. Willems 

jwillems@arcuscollege.nl 

Aventus mevrouw N. Eelman 

n.eelman@aventus.nl 

Da Vinci College de heer M. Molier 

mmolier@davinci.nl 

Deltion College mevrouw E. Harmsen 

eharmsen@deltion.nl 

Drenthe College mevrouw H.W.M. Doosje 

m.doosje@drenthecollege.nl 

Friesland College mevrouw P. Donkerbroek 

p.donkerbroek@fcroc.nl 

Gilde Opleidingen 

 

de heer M.I.G. Waulthers 

sectoreconomie@rocgilde.nl 

Graafschap College de heer T.M.W. van Vilsteren 

vil@graafschapcollege.nl 

Hoornbeeck College de heer S. Nentjes 

nss@hoornbeeck.nl 

ID College mevrouw H. Ackermann 

hackermann@idcollege.nl 

Koning Willem I College de heer B. van de Kandelaar 

b.vandekandelaar@kw1c.nl 

Landstede de heer J. Dobben 

jdobben@landstede.nl 

MBO Amersfoort mevrouw A. Opstraat 

a.opstraat@mboamersfoort 

MBO Utrecht de heer J. van Grunsven 

j.van.grunsven@mboutrecht.nl 

Noorderpoortcollege de heer H.J. Stel 

hj.stel@noorderpoort.nl 

Regio College 

 

De heer M. Leummens 

mleummens@regiocollege.nl 

Rijn IJssel de heer W. van Pinxteren 

w.v.pinxteren@rijnijssel.nl 

ROC A12 de heer R. Peters 

r.peters@roca12.nl 
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ROC De Leijgraaf de heer H. de Jong 

hans.jong@leijgraaf.nl 

ROC Friese Poort de heer S. Koehoorn 

skoehoorn@rocfriesepoort.nl 

ROC Horizon College de heer A.J. Vethman 

a.j.vethman@horizoncollege.nl 

ROC Kop van Noord-Holland mevrouw A. Wilson-Schmalz 

awilson@rockopnh.nl 

ROC Leeuwenborgh de heer P.J.M. Joskin 

p.joskin@leeuwenborgh.nl 

ROC Leiden de heer F. Zwaan 

f.zwaan@rocleiden.nl 

ROC Menso Alting De heer A.P.C. van Daalen 

apc.van.daalen@rocmensoalting.nl  

ROC Midden Nederland de heer H. Schotpoort 

h.schotpoort@rocmn.nl 

ROC Mondriaan mevrouw M.C.W. Gambon 

m.gambon@rocmondriaan.nl 

ROC Nijmegen mevrouw A. Hagenaars 

a.hagenaars@roc-nijmegen.nl 

ROC Nova College de heer T. Paffen 

tpaffen@novacollege.nl 

ROC RIVOR mevrouw M. Alberts 

marianalberts@rocrivor.nl 

ROC Ter AA mevrouw W. Piek 

w.piek@roc-teraa.nl 

ROC Tilburg de heer E.J. van Gulik 

evgulik@roctilburg.nl 

ROC TOP mevrouw S. Remijnse 

s.remijnse@roctop.nl 

ROC van Amsterdam 

 

de heer J.M.H. Rondeel 

jmh.rondeel@rocva.nl 

ROC van Flevoland de heer M. Vlasblom 

vlasblomml@rocvf.nl 

ROC van Twente de heer H. Zomer 

hzomer@rocvantwente.nl 

ROC West-Brabant mevrouw P.J.G. Selten-Bos 

p.selten@rocwb.nl 

Scalda 

 

de heer E. Kerckhaert 

ekerckhaert@scalda.nl 

Summa College de heer P.C.A. Sanders 

pca.sanders@summacollege.nl 

Scholengemeenschap De Rooi Pannen de heer W.J.M. Dirks 

w.dirks@derooipannen.nl 
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Zadkine de heer F. Vintges 

f.vintges@zadkine.nl 

 


