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Voorwoord 
 
De bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie (btg ICT en CI) stelt elk jaar een activiteitenplan 
op, waarin de beleidsvoornemens en activiteiten worden opgenomen. Het voor u liggende 
activiteitenplan betreft kalenderjaar 2019. Naast het activiteitenplan wordt ook een begroting gemaakt 
over 2019. 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 ICT en Creatieve Industrie onderschrijft en steunt dit 
uitgangspunt van deze notitie. 
 
De btg ICT en Creatieve Industrie behartigt de sectorale belangen van de aangesloten 
onderwijsinstellingen en biedt een platform voor kennisdeling, netwerken en samenwerking met als 
doel om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van het beroepsonderwijs te verhogen. Om de rol en 
functie van de btg ICT en Creatieve Industrie verder te versterken, is de focus van 2019: het 
versterken en intensiveren van de achterbanraadpleging, zodat de belangen vanuit de 
onderwijsinstellingen goed behartigd kunnen worden.  
 
Daarvoor vindt in de verschillende onderwijsclusters het inhoudelijke gesprek plaats over de 
opleidingen, en de ontwikkelingen die daar spelen. Daarbij richten we ons op: kwalificatiestructuur & 
keuzedelen, examinering, bpv, doelmatigheid en professionalisering docenten. De paraplu voor alle 
btg-activiteiten is het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sector en de betekenis daarvan 
duiden voor onderwijs. Hiermee zijn en blijven wij het platform voor sectorale belangenbehartiging, 
kennisdeling en gezamenlijke projecten vanuit onze sectoren.  
 
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 ICT en Creatieve Industrie. 

 
Ruud Rabelink 
Voorzitter btg ICT en Creatieve Industrie 
 
 
Woerden, 21 november 2018 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ICT en Creatieve Industrie 
De bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie 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). 
 
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 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 ruggespraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad  
https://www.mboraad.nl/sectoren 

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. 

https://www.mboraad.nl/sectoren
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• Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie 
- Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie 

naar de leden/achterban; 
- Zorgen voor en stimuleren van kennisdeling gericht op inhoudelijke (opleidings-)vraag-

stukken; 
- Klankbord zijn voor de landelijke, sectorale vertegenwoordigers, met name gericht op 

inhoudelijke (opleidings-)vraagstukken; 
- Stimuleren van uitwisseling en samenwerking op het gebied van professionalisering. 

• Projecten 
- Landelijke, sectorale projecten initiëren voor versterking van het sectorale onderwijs, 

zoals (meer) standaardisering om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en borgen 
en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten. 

Het bestuur van de MBO Raad bekijkt jaarlijks of en zo ja welke thema’s gerichte 
(sector)activiteiten vragen van alle bedrijfstakgroepen. 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 ICT en Creatieve Industrie 

1.3.1 Missie en visie  

Op basis van de visie “Het mbo in 2025” van de MBO Raad heeft de btg ICT en Creatieve 
Industrie de volgende missie geformuleerd: 
 
De btg ICT en Creatieve Industrie behartigt de sectorale belangen van de aangesloten 
onderwijsinstellingen en biedt een platform voor kennisdeling, netwerken en samenwerking met 
als doel om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van het beroepsonderwijs te verhogen. 

1.3.2 Doelstelling(en) 

De btg heeft op basis van de missie de volgende doelstellingen geformuleerd: 
• Stimuleren van synergie en samenwerking tussen onderwijsinstellingen binnen de btg ICT 

en Creatieve Industrie, zodat de belangen worden behartigd bij de MBO Raad, SBB en 
OCW.  

•    Kennisdeling organiseren over onderwijsvernieuwing en trends in de sector ICT en 
Creatieve Industrie.  

• Naar behoefte bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen binnen de btg in 
 projecten en/of met kaderafspraken. 
 
De btg ICT en Creatieve Industrie gaat haar inspanningen richten op de ontwikkelingen binnen 
het landelijke beroepen- en opleidingenveld, daar waar het zinvol is om gezamenlijk op te 
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trekken vanuit de onderwijsinstellingen. Hierbij is belangenbehartiging de belangrijkste focus en 
indien nodig worden er daarnaast projectmatige activiteiten uitgevoerd om de doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken. 

1.3.3 Structuur 

Het organogram van de btg is hieronder weergegeven. 
 

 
 
Algemene ledenvergadering (ALV)1 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de btg en komt normaliter twee 
maal per jaar bij elkaar om de stand van zaken binnen de btg te bespreken. De ALV is het 
platform waar de leden hun stem kunnen laten horen en verleent goedkeuring aan 
activiteitenplannen, begrotingen en aan de uitgevoerde activiteiten (o.a. jaarplan en financiële 
verantwoording). Door de kerngroep is er voor gekozen dat de ALV (voorjaar) tijdens de 
docentendag plaatsvindt en dat het jaarverslag in het voorjaar schriftelijk (per mail) wordt 
afgehandeld. 
 

  

                                                      
1 Voor nadere specifieke informatie is een Huishoudelijk Reglement btg beschikbaar. 
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Kerngroep 
De kerngroep is het dagelijks bestuur van de bedrijfstakgroep en is verantwoordelijk voor het 
functioneren van de btg. Het accent van de kerngroep ligt op sectorale belangenbehartiging en 
kennisdeling op strategisch niveau t.a.v. alle mbo-opleidingen ICT en CI. Indien nodig worden 
er gezamenlijk activiteiten of projecten georganiseerd.  
Taken van de kerngroep zijn o.a.: 
- Voorbereiden sectorkameroverleg met achterbanraadpleging, 
- Besturen van de btg met een goede overview op de onderwijsclusters, 
- Signaleren van overstijgende projecten/activiteiten/thema’s 
Hierbij is het van belang dat naar de sectorkamer en naar de onderwijsclusters de kerngroep is 
voorzien van linking pinnen naar deze gremia. 
 
Onderwijsclusters 
In alle onderwijsclusters ligt het accent op sectorale belangenbehartiging op het niveau van een 
groep verwante opleidingen, of van enkele opleidingen. Daarnaast verzorgt het onderwijscluster 
informatievoorziening, kennisuitwisseling en worden er gezamenlijk activiteiten of projecten 
uitgevoerd. Het onderwijscluster “voedt” tevens de kerngroep en de onderwijsleden van de 
Marktsegmenten en de Sectorkamer van SBB bij opleidings-specifieke en sectorale 
onderwerpen. De onderwijsclusters worden omgekeerd ook benaderd voor last en ruggespraak 
over landelijke sectorale items m.b.t. de kwalificatiestructuur, de beroepspraktijkvorming etc. 
 
Onderwijscluster Kunsten en Entertainment 
De toenmalige kenniskring Artiest (ArtA-overleg) vormt de kern van dit onderwijscluster. Dit is 
een al langlopend en actief scholenoverleg, waarin scholen naast het uitwisselen van kennis 
ook gezamenlijk keuzedelen en exameninstrumenten ontwikkelen. De opleidingen voor grime 
zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in dit overleg. De opleidingen voor Podium en 
Evenemententechniek (PET) zijn beperkt betrokken en kennen hun eigen overleg met Stichting 
OSAT (scholenoverleg voor Mbo PET) en de Vereniging van Podiumtechniek (VPT). Dit 
onderwijscluster kent drie kwalificatiedossiers: 
 

Onderwijscluster Kunsten en Entertainment 
- Artiesten 
- Make-up Art 
- Podium- en evenemententechniek 

 
Onderwijsclusters Media en Communicatie & Design 
Vanaf 1 januari 2019 zal het onderwijscluster Communicatie, Media en Design (CMD) 
ophouden te bestaan en is er voor gekozen om met twee afzonderlijke sub-clusters te werken, 
namelijk het sub-cluster Media en het sub-cluster Communicatie & Design. Er wordt sterk 
overwogen om aan het begin van elke bijeenkomst wel gezamenlijk te starten en na 
bijvoorbeeld een uur of half uur in twee afzonderlijke sub-clusters verder te overleggen. Er is 
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voor deze opdeling gekozen om de achterbanraadpleging te versterken en daardoor beter het 
inhoudelijk gesprek te voeren over de opleidingen. 
Zowel roc’s als ook vakscholen zijn lid van deze sub-clusters, die opleidingen verzorgen in ieder 
geval voor één of meer van de volgende kwalificatiedossiers:  
 

Onderwijscluster Media Onderwijscluster Communicatie en Design 
- AV-productie - DTP 
- Mediamanagement - Printmedia 
- Mediaredactie - Ruimtelijke vormgeving 
- Mediavormgeving - Signmaking 
 - Stand- en decorbouw 

 
Onderwijscluster ICT  
Het onderwijscluster ICT is een actieve en grote groep met een clustercommissie, waarin 
Stichting Praktijkleren een adviserend lid heeft. Daarnaast heeft dit onderwijscluster vier 
regionale overleggen, verspreid over Nederland. In dit onderwijscluster wordt informatie 
uitgewisseld over ontwikkelingen in het beroep en onderwijsinnovatie. Stichting Praktijkleren 
benut het onderwijscluster ICT als klankbord voor te ontwikkelen leermiddelen en 
examenproducten. Het onderwijscluster fungeert als belangenbehartiger van de ICT-
opleidingen bij Stichting Praktijkleren. In 2018 is gestart met het project waarin zowel de 
examens als wel de leermiddelen worden geïnnoveerd en staat het thema leren in de praktijk 
centraal. Het onderwijscluster ICT kent drie dossiers: 
 

Onderwijscluster ICT 
- Applicatieontwikkeling 
- ICT- en mediabeheer 
- ICT support 

 
Project Docentendag 2019 
De docentendag wordt georganiseerd op woensdag 5 juni 2019 in Amsterdam door het 
Mediacollege Amsterdam en het ROC van Amsterdam. De intentie is om de dag te integreren 
met het Evenement Mediabites. Op de docentendag staat inspiratie en kennisdeling tussen de 
docenten van de opleidingen ICT en Creatieve Industrie centraal. 

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. 
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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. 
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 ICT en Creatieve Industrie. 
De sectorkamer ICT en Creatieve Industrie kent de volgende marktsegmenten: 
• Marktsegment Kunsten en Entertainment 
• Marktsegment Communicatie, Media en Design 
• Marktsegment ICT 
 
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en 
marktsegmenten. U vindt deze documenten via https://www.s-
bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten contactpersonen per sectorkamer.  
 

  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten
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2 Activiteiten btg ICT en Creatieve Industrie 2019 
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. 
 
Voor alle btg’s gaat het in 2019, net als in 2018, om de volgende thema’s:  
1. Activiteiten gericht op belangenbehartiging via btg’s en sectorkamers 
2. Activiteiten gericht op analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers 
3. Activiteiten gericht op onderhoud aan de herziene kwalificaties en keuzedelen 
4. Activiteiten gericht op examinering (aanspreekpunt StECI en Stichting Praktijkleren) 
 
Voor de technische btg’s (o.a. ICT) wordt ook ingezet op het Techniekpact. Er is binnen de 
MBO Raad afgesproken dat op de volgende 3 items wordt gefocust: 

• Techno hubs: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (100 miljoen vmbo) 
• Docententekorten en 
• Instroom technieksectoren (o.a. meisjes in techniek, voorlichting/beeldvorming) 

  (voor de btg ICT en CI ligt hierbij het zwaartepunt bij ICT). 
 

Naast bovenstaande thema’s zijn in het bestuursakkoord mbo 2018-2022, binnen de 
kwaliteitsagenda, een aantal aandachtsgebieden opgenomen. Doel is om met heldere 
afspraken te komen tot een ambitieuze, eigentijdse en innovatieve kwaliteitsagenda. Het 
akkoord bevat, vanwege maatschappelijke urgentie afspraken over nieuwe plannen van 
scholen over: 

• Jongeren in een kwetsbare positie 
• Gelijke kansen in het onderwijs 
• Onderwijs met arbeidsmarktperspectief 
 

Naast deze afspraken behandelt het bestuursakkoord belangrijke thema’s als: 
• Regionale innovatie: Het mbo moet innoveren om de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en in de samenleving bij te houden. Mbo-scholen krijgen daarvoor meer 
ruimte van de minister. 

• Leven Lang Ontwikkelen: In het bestuursakkoord zijn er afspraken gemaakt om het 
publiek bekostigde mbo flexibeler te organiseren, zodat beter aangesloten wordt bij de 
leefwereld van volwassenen. Primaire verantwoordelijkheid ligt bij sociale partners, een 
belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op ‘een leven lang ontwikkelen’. 
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• Bevorderen van kwaliteitscultuur en transparantie: De minister geeft de scholen het 
vertrouwen om meer ruimte te geven voor innovatie en maatwerk aan volwassenen. 
Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid om maximaal transparant te zijn over 
prestaties en de verantwoordelijkheid om maximaal transparant te zijn. Daarom zijn 
afspraken gemaakt over het versterken van de kwaliteitsborging. 

 
Ook werken de scholen sinds 2 juni 2014 aan de uitwerking en implementatie van de visiebrief 
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Ruim baan voor vakmanschap: een 
toekomstgericht mbo’. In deze brief komen de volgende maatregelen aanbod: 

• Modernisering bestuurlijke vormgeving, 
• Verbetering doorstroom (routes, AD en loopbaanoriëntatie), 
• Macrodoelmatigheid, 
• Onderwijskundige bedrijfsvoering (programmeren, inrichten en examinering), 
• Beroepsgerichte scholing voor volwassenen (programma-eenheden / keuzedelen), 
• Excellentie (programma’s, meesters, vakwedstrijden en onderzoek & peerreview), 
• Marktpositie/herkenbaarheid (naamgeving opleidingen, niveaus en mavo-leerlingen 

naar mbo), 
• Kwaliteitsafspraken (voortijdig schoolverlaten, tevredenheid en prof. ontwikkeling) 
• Kwaliteitsmanagement & toezicht (audits, onderwijstijd en herziening toezichtkader) 
• Professionalisering (opbrengsten bestuursakkoorden en lerarenregister) 
• Techniekarrangementen (civ en rif) 

 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat er voor de MBO Instellingen een omvangrijke en 
complexe taakstelling ligt. 

2.1 Activiteiten btg ICT en CI 2019 
Conform de hiervoor genoemde: 
• Thema’s van de MBO Raad, 
• De focus vanuit het techniekpact, 
• De aandachtspunten en thema’s in het bestuursakkoord, 
• De maatregelen vanuit de visiebrief “ruim baan voor vakmanschap” en 
• De doelstellingen en uitgangspunten van de btg, 

komen we voor de btg ICT en CI, op de volgende bladzijde in tabel 2.1, tot de volgende inzet: 
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Tabel 2.1 Inzet btg ICT&CI 
Activiteiten Kwalificeren 

(kwalificatiestructuur, 
onderwijsvernieuwing en  
-ontwikkeling) 

Examinering BPV Doelmatigheid Professionalisering 
Docenten 

Belangenbehartiging 
(wordt vooral 
gerealiseerd via de 
btg-structuur en 
sectorkamer met 
marktsegmenten) 
 
 

Kwalificatiestructuur 
• onderzoeken 2/3 KE/Adri 
• onderhoud kwalificatiedossiers 
 
Artiest 
• Voorstellen van/aan MS 
• Systeem kd & kzd flexibeler 
• Discussie breed/smal (SBB) 
 

• Aanspreekpunt StECI 
• Idem Stichting 
praktijkleren voor ICT 
• Samenwerking met de 
sectorale 
Examenstichtingen 

• Toekomstbestendig 
BPV (impresariaat 
e.d.) i.s.m. SBB 
• Bijzondere stage 
vormen (kortlopend) 
• BOT-BPV – hybride 

• Niveau 2 ICT>  
bestaansrecht?  
• Onderzoek CMMBO en 
vragen van de minister 
beantwoorden. 
• Dossiers Artiesten, DTP en 
Mediavormgeving) 
 

• Toekomstbestendig 
• Deskundige docenten 
ICT 

Kennisdeling en 
informatievoorziening 
(bijvoorbeeld 
docentendag of een 
nieuwsbrief en ook 
weer via de diverse 
overleggen - 
geledingen) 

Keuzedelen 
• Docentendag ICT en CI 
• Nieuwe Ontwikkeling ICT 
• Uitwisseling/praktijkvoorbeelden 
 
Van nieuwe kwalificatiedossiers 
naar Onderwijs & Examinering 
Aansluiting Arbeidsmarkt 
  

• Examineren 
keuzedelen 
• Uitwisselen 
assessoren 
 
• Uitwisseling/delen 

• Leren in de praktijk 
 
 
 
 
• Samenwerking 
 

• Audities & aannamebeleid 
K&E 
• Pop-up Festival Artiesten 

• Docenten goede 
ideeën voor werving 
• Freelancers 
• Hybride docent 

Projecten 
(In de projecten 
worden vooral de 
concrete 
onderwijsproducten 
gerealiseerd) 

• Gepersonaliseerd leren 
• MBO –basisprofiel 
(mbo werk/denkniveau) 
• Generalist- specialist 

• Visie ontwikkeling 
examens ICT-SPL 

  • Docentendag jaarlijks 
• Platform hybride 
docent 
• Keuzedelen 

Betreffende de organisatie van de btg: 
• Versterking/uitlijning linking pin tussen de geledingen van de btg. 
• Onderwijsclusters: Good-practises over onderwijs en examinering, met speciale aandacht voor keuzedelen 
• Naar behoefte aanbieden professionalisering docenten (ontwikkelingen en innovaties in sector)  

 
Opmerking: N.a.v. actualiteit kunnen activiteiten worden toegevoegd, vooral bij belangenbehartiging zal dit het geval zijn. 
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2.2 Overleg/bijeenkomsten, projecten en thema’s 
In bijlage 1 staat het activiteitenoverzicht met daarin de geplande bijeenkomsten en 
projectactiviteiten. Daarnaast worden binnen de btg de volgende vaste activiteiten geagendeerd  
ten behoeve van planning en controle: 
• Vaststellen financieel jaarverslag 2018. Behandeling op de ALV, voorjaarsvergadering, van 

2019. 
• Opstellen concept activiteitenplan 2020. 
• Opstellen conceptbegroting 2020. 
• Vaststellen conceptbegroting 2020 en concept activiteitenplan 20202 door de kerngroep 

eind september/begin oktober 2019 t.b.v. ALV MBO Raad in het najaar 2019. 
• Vaststellen activiteitenplan 2020, inclusief begroting. Behandeling op de algemene 

ledenvergadering btg in het najaar 2019. 

2.3 Ondersteuning/inzet, tarief en retributie 
Voor het kalenderjaar 2019 krijgt de btg ICT en Creatieve Industrie 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 ICT en CI. Dit betreft ondersteuning kerngroep- en 
ledenvergaderingen. 
 
De btg ICT en CI en de eventuele onderstructuren kunnen inkopen volgens de volgende 
tarieven: 
• per dagdeel beleidsondersteuning à € 11.600,= per jaar en 
• per dagdeel secretariële ondersteuning à € 6.100,= per jaar 
Tariefstelling 2019. Jaarlijks wordt dit aangepast. 
 
Extra inhuur. De btg ICT en CI huurt de volgende formatie in: 
• beleidsondersteuning: 0,4 fte;   € 11.600 x 4 =  € 46.400,-- 
• secretariële ondersteuning: 0,6 fte;  € 6.100 x 6 =  € 36.600,-- 
Totale inhuur bedraagt:     € 83.000,-- 
 
Hiermee wordt de extra beleidsmatige en secretariële ondersteuning ingezet op: 
• Onderwijscluster Kunsten en Entertainment, inclusief ondersteuning clustercommissie, 
• Onderwijscluster Communicatie en Onderwijscluster Media en Design, inclusief 

ondersteuning clustercommissie, 
• Onderwijscluster ICT, inclusief ondersteuning clustercommissie en 
• Organisatie docentendag. 

                                                      
2 Vaststelling concept activiteitenplan is niet nodig voorafgaand aan de AV MBO Raad. 
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Afgesproken is dat beleidsadviseurs daarbij zorg dragen voor projectinitiaties d.m.v. 
bijvoorbeeld projectplannen, zoals dit heeft plaatsgevonden bij o.a. de examineringsprojecten.  

 
De totale jaarlijks retributie is vastgesteld op € 121.200,-- (zie de bijgesloten begroting). 
Heffing van de retributie zal gebaseerd zijn op het aantal deelnemers binnen deze btg per 
instelling. 
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3 Communicatie btg 
Informatie met nieuwswaarde zal separaat doorgestuurd worden, bijvoorbeeld d.m.v. een 
mailbericht met een daarin opgenomen een link. 
Voor 2019 gaat de btg proefdraaien met een btg specifieke nieuwsbrief. De afdeling 
Communicatie van de MBO Raad zal dit technisch ondersteunen. 
Achtereenvolgens wordt per gremium gestart met het beschikbaar stellen van documenten via 
extranet voor de leden van de diverse btg-gremia van de btg. 
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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 ICT en Creatieve Industrie 
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Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) btg ICT en Creatieve Industrie 2019 

Nr  Projectnaam 
 
 
 
 Pl
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ut
ie

 

Activiteit Wie namens 
kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting 
op stavaza3 

kleurcode 

1 Overleg btg ICT en CI        

1.1 Algemene ledenvergadering 2x C   Voorzitter btg OP  

1.2. Kerngroepvergadering 4x C  Incl. agendaoverleg  Voorzitter btg OP  

1.3 Onderwijscluster K&E 4x  R Incl. agendaoverleg clustercommissie Jolanda Buts OP  

1.4 Onderwijscluster M 4x  R Incl. agendaoverleg clustercommissie Rianne van der Meij OP  

1.5 Onderwijscluster C&D    Incl. agendaoverleg clustercommissie Bert Meulenkamp OP  

1.6 Onderwijscluster ICT 4x  R Incl. agendaoverleg clustercommissie Ben Visscher OP  

 1.6.1 Regio-overleggen (4 regio’s) 4x  * *) geen ondersteuning vanuit de MBO Raad. Facturering van 
beperkte uitgaven van OC ICT mogelijk. 

Ben Visscher OP  

         

2 Overleg SBB        

2.1 Vergadering Sectorkameroverleg ICT en 
CI (optioneel vooroverleg onderwijs) 

 C   Ruud Rabelink PB  

2.2 Vergadering Marktsegment Kunsten en 
Entertainment (optioneel vooroverleg 
onderwijs) 

 C   Jolanda Buts PB  

2.3 Vergadering Marktsegment 
Communicatie, Media en Design 
(optioneel vooroverleg onderwijs) 

 C   Johan Spronk tot 5 
maart 2019 

PB  

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

an
ni

ng
 

C
on

tr
ib

ut
ie

  
of

   
R

et
rib

ut
ie

 

Activiteit Wie namens 
kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting 
op stavaza3 

kleurcode 

2.4 Vergadering Marktsegment ICT (optioneel 
vooroverleg onderwijs) 

 C   Ben Visscher PB  

         

3 Thema’s voor de btg gericht op:        

 3.1 Kwalificeren (kwalificatiestructuur, 
onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling) 

  R Initiatie vanuit sociale partners en/of scholenveld. Proces is geborgd 
in de sectorkamer en de marktsegmenten (SBB). 

 
 

CO/OP  

 3.2 Examinering   R Initiatie meestal vanuit scholen of aanleiding inspectie. Ontwikkelen 
en valideren examens is geborgd binnen de stichtingen SPL en 
StECI. 

 
 

CO/OP  

 3.3 Beroepspraktijkvorming   R MBO Instellingen en SBB hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid en rol bij de BPV. De kwaliteit wordt vanuit 
beiden op een eigen wijze geborgd aan de hand van het BPV-
protocol en erkenning leerbedrijf. 

 
 

OP  

 3.4 Doelmatigheid   R Doelmatigheid is in deze sector nu zeer actueel, naar aanleiding van 
het onderzoek CMMBO. Aan de hand van o.a. Alumni onderzoek 
kunnen scholen vaststellen of er evenwicht is tussen vraag en 
aanbod, 

 
 

PB  

 3.5 Professionalisering   R Bij professionalisering duiden we vooral op de ontwikkeling  
deskundigheid docent. Deze kan zeer divers zijn, een voorbeeld is 
de pedagogisch didactische getuigschrift (PDG). 

 
 

OP  

4 Projecten        

 4.1 Docentendag btg ICT en CI   R Begroting € 46.000,-- 2019: 
- Han Smits en 
- Ben Visscher 

OP  
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Bijlage 2 Organogram 
 

  
*) Projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de btg.

ALV btg ICT en Creatieve 
Industrie (C.2x) 

Kerngroep btg ICT en 
Creatieve Industrie (C.5x)

met agendacommissie

Onderwijscluster 
Kunsten en 

Entertainment (R.4x)
met clustercommissie

Onderwijscluster  Media 
(R.4x) met 

clustercommissie

Onderwijscluster 
Communicatie en Design 

(R.4x) met 
clustercommissie

Onderwijscluster ICT 
(R.4x) met 

clustercommissie

4 Regio-overleggen 
(geen ondersteuning)

4x

Projecten:*
- docentendag
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Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 
De diverse gremia zijn als volgt samengesteld: 
 
Samenstelling kerngroep btg ICT en Creatieve Industrie 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
R. Rabelink SintLucas Voorzitter 
Mw. A.E. van der Meij Grafisch Lyceum Rotterdam Lid 
R.A.B.M. van den Broek Sgm. De Rooi Pannen Lid 
J. Spronk  Grafisch Lyceum Utrecht Vice-voorzitter 
J.G.M.M. Smits Mediacollege Amsterdam Lid 
A. Bressers RijnIJssel Financieel contactpersoon 
B. Meulenkamp Nimeto Lid 
F. van Vliet Grafisch Lyceum Rotterdam Lid 
Mw. J. Buts RijnIJssel Lid 
B. Visscher ROC van Amsterdam Lid 
Mw. A. van Mazijk ROC van Twente Lid 
W. Moes Alfa College Lid 
J. Weerts Noorderpoort Lid 
B.W.M.Janssen Summa College Lid 

 
Elke btg heeft één of meerdere onderwijsclusters, waarbij coördinatie kan plaats vinden door een 
clustercommissie. 
Samenstelling clustercommissie ICT 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
B. Visscher ROC v Amsterdam Voorzitter 
P.J. Kroon Techniek College Rotterdam Lid 
J. Zuur Friesland College Lid 
T. Broeren Stichting Praktijkleren Lid 
B.J.M. Janssen Summa College Lid 
Mw. A. Feijen MBO Raad Lid 
Mw. L. van Haren Techniek College Rotterdam Lid 

 
Samenstelling clustercommissie Media en Communicatie & Design 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Mw. A.E. van der Meij Grafisch Lyceum Voorzitter Media 
B. Meulenkamp Nimeto Voorzitter Comm. & Design 
G. Gerding MBO Raad Lid 

 
Samenstelling clustercommissie Kunsten en Entertainment/ Artiest 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Mw. J. Buts RijnIJssel Voorzitter 
Mw. S. Jording ROC van Amsterdam Lid 
Mw. M. Toussaint MBO Utrecht Lid 
G. Gerding MBO Raad Lid 
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Onderwijsleden sectorkamer ICT en Creatieve Industrie 

Naam Mbo-school 
F. van Vliet  Grafisch Lyceum Rotterdam 
A.  Bressers RijnIJssel 
W. Moes Alfa College 
R. Rabelink SintLucas 

 
Onderwijsleden marktsegmenten ICT en Creatieve Industrie 
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. 
 
SBB Marktsegment CMD 

Naam Mbo-school 
Mw. A.E. van Mazijk ROC van Twente 
Mw. A.E. van der Meij Grafisch Lyceum Rotterdam 
J. Spronk Grafisch Lyceum Utrecht 
J. Weerts Noorderpoort 

 
SBB Marktsegment ICT 

Naam Mbo-school 
B. Visscher  ROC van Amsterdam 
Mw. L. van Haren Techniek College Rotterdam 
R. Meijerink Koning Willem 1 College 

 
SBB Marktsegment Kunsten en Entertainment 

Naam Mbo-school 
J.G.M.M. Smits Mediacollege Amsterdam 
Mw. J. Buts RijnIJssel 
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 Instellings- 
vertegenwoordiger 

Onderwijs 
cluster CMD 

Onderwijs 
cluster ICT 

Onderwijs 
cluster K&E 

Albeda College  x   
Alfa College      
Arcus College     
Aventus     
Cibap vakschool      
Da Vinci College     
Deltion College     
Drenthe College     
Friesland College     
Gilde Opleidingen     
Graafschap College     
Grafisch Lyceum 
Rotterdam 

    

Grafisch Lyceum Utrecht     
Hoornbeeck College      
Koning Willem I College     
Landstede     
MBO Utrecht     
mboRijnland     
Mediacollege Amsterdam     
Nimeto Utrecht     
Noorderpoort     
Regio College     
RijnIJssel     
ROC A12     
ROC De Leijgraaf      
ROC Friese Poort           
ROC Horizon College     
ROC Kop van Noord-
Holland 

    

ROC Leeuwenborgh     
ROC Mensing Alto     
ROC Midden Nederland     
ROC Mondriaan     
ROC Nijmegen     
ROC Nova College     
ROC Rivor     
ROC Tilburg     
ROC van Amsterdam      
ROC van Twente     
ROC van West Brabant     
Scalda     
Sgm. De Rooi Pannen     
SintLucas     
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Summa College     
Zadkine     
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