
 

 

 

  

Activiteitenplan 2019 
Bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 

 

 

Btg MTLM 

 

 

“Nooit te oud om te leren” 

 
  

 



 

 

Auteur(s) : Nies Oostenbrink, Annet Feijen 

MBO Raad : Houttuinlaan 6 

Postbus 2051 

3440 DB  Woerden 

T: 0348 - 75 35 00 

E: info@mboraad.nl 

I: www.mboraad.nl 

Woerden : 30 november 2018 

Versienummer : 1.0 

 

mailto:info@mboraad.nl


DST/249577/2016  3/29 

Voorwoord 

‘Nooit te oud om te leren’ is het motto voor het activiteitenplan van de btg MTLM voor 2019.  

Door de aantrekkende economie is er in alle sectoren tekort aan personeel en neemt de druk op 

scholen toe om goede gekwalificeerde beroepsbeoefenaren op te leiden. Onze leden hebben dan ook 

de uitdaging om mensen uit hun regio te verbinden aan een ‘levenslange’ positie op de arbeidsmarkt 

zodat zij goed gekwalificeerd aan het werk kunnen. Tegelijkertijd zullen deze mensen zich hun leven 

lang moeten blijven ontwikkelen om in hun carrière hun aansluiting met de arbeidsmarkt te behouden.  

 

Vanwege deze uitdaging hebben wij gekozen voor het thema “Leven Lang Ontwikkelen” als 

overkoepelend thema voor het activiteitenplan 2019. Het activiteitenplan 2019 geeft antwoord op de 

vraag wat de leden van de btg MTLM nodig hebben om aan de slag te gaan met dit thema. Inzicht in 

de toekomstige ontwikkelingen in de MTLM sectoren en het hebben van het “huis op orde” zijn daarbij 

twee belangrijke pijlers. Onder het motto “Nooit te oud om te leren” willen wij onze leden 

enthousiasmeren en ondersteunen om van elkaar te leren en samen te werken. Dit doen we zoveel 

mogelijk in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven en SBB. 

 

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

beleidsmatig als op operationeel niveau. Ook de docentendagen die we in 2019 organiseren staan in 

het teken van “Leven Lang Opleiden”.  

  

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

tientallen collegae uit de 40 instellingen die lid zijn van de btg, een waardevolle ondersteuning zijn bij 

de dagelijkse praktijk binnen de roc’s en vakscholen binnen de verschillende sectoren.  

  

Ronald Wilcke,  

voorzitter btg MTLM 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg MTLM 

De bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem is een van de negen 

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

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

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 een 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 

ruggenspraak 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. 
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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)vraagstukken; 

 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. Voor de technische btg’s is afgesproken ook in te zetten op het 

Techniekpact. Er is binnen de MBO Raad afgesproken dat op de volgende 3 items wordt gefocust: 

 Technohubs: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (100 miljoen vmbo) 

 Docententekorten en 

 Instroom technieksectoren (o.a. meisjes in techniek, voorlichting/beeldvorming) 

 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 
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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 studenten op met actuele en toekomstbestendige competenties (kennis, 

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

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

 Scholen leiden studenten 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  

 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, 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  

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 40 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.  
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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;  

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

en vormgeven van deze drie gremia (zie bijlage 1 voor het organogram en bijlage 2 voor de 

verschillende overlegtafels).  

 

Onderwijscluster  

De leden van de onderwijsclusters 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.  

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 cluster-

commissie 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.  

 

Onderwijsnetwerk  

De onderwijsnetwerken hebben een platform- en netwerkfunctie voor opleidingsmanagers en 

docenten en houden zich bezig met meer inhoudelijke en operationele aspecten van de 

opleidingen.  

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

onderwijsnetwerken uit opleidingsmanagers, teamleiders of docenten. 

 

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 06-43164159, e-mail n.oostenbrink@mboraad.nl; 

 Annet Feijen (beleidsadviseur), telefoon 06-18962461, e-mail: a.feijen@mboraad.nl;  

 Fernanda van de Goor (secretaresse), telefoon 0348-753528, e-mail: f.vandegoor@mboraad.nl 

 Meinja Saman (secretaresse), telefoon 0348-753588, e-mail: m.saman@mboraad.nl   

mailto:n.oostenbrink@mboraad.nl
mailto:a.feijen@mboraad.nl
mailto:f.vandegoor@mboraad.nl
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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. 

 

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, marktsegmenten 

en de contactpersonen. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html  

 

  

http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
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2 Activiteiten 2019 

 

Leidraad voor het activiteitenplan 2019 zijn de missie, visie, strategie en doelstellingen die de btg uit 

paragraaf 1.2. De ontwikkelingen in de sectoren die onder de btg MTLM vallen, ontwikkelingen in het 

onderwijs en de thema’s die de MBO Raad benoemt voor de activiteitenplannen van de 

bedrijfstakgroepen zijn vervolgens de ingrediënten voor het activiteitenplan. 

 

In januari 2018 heeft de MBO Raad een bestuursakkoord afgesloten met het ministerie van OCW. Dit 

bestuursakkoord en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsagenda per school kan worden samengevat in 

de volgende drie speerpunten: 

1. Leven lang ontwikkelen: Jongeren en volwassenen (in een kwetsbare positie) verbinden aan een 

positie op de arbeidsmarkt 

2. Gelijke kansen in het onderwijs 

3. Innovatie: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

 

Daarnaast hebben we te maken met een aantrekkende economie, waardoor in alle sectoren een 

tekort aan personeel ontstaat en de druk op de scholen om goede gekwalificeerde 

beroepsbeoefenaren op te leiden groter wordt. In de sectoren waarvoor de scholen van de btg MTLM 

opleiden is dit ook te merken. De mbo-instellingen hebben dan ook de uitdaging om mensen uit hun 

regio aan een ‘levenslange’ positie op de arbeidsmarkt te verbinden zodat zij goed gekwalificeerd aan 

het werk kunnen. Tegelijkertijd zullen deze mensen zich moeten blijven ontwikkelen om de aansluiting 

met de arbeidsmarkt gedurende hun hele carrière te behouden. 

 

Vanwege deze uitdaging heeft de kerngroep gekozen voor het thema Leven Lang ontwikkelen als 

vertrekpunt/ overkoepelend thema voor het activiteitenplan 2019 en de thema’s ‘Toekomstgericht 

beroepsonderwijs’ en ‘Huis op orde’ uit 2018 in dit perspectief te plaatsen. Deze thema’s zijn daardoor 

het vliegwiel om het thema leven lang ontwikkelen vorm en inhoud te geven. 
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Het activiteitenplan 2019 van de btg MTLM geeft dan ook antwoord op de volgende vraag:   

Als de leden van de btg MTLM het thema Leven Lang Ontwikkelen goed willen oppakken, wat hebben 

zij dan nodig? Individueel? In de regio? Landelijk? Gezamenlijk? 

 Inzicht in toekomstgericht beroepsonderwijs (ontwikkelingen in beroepen, sectoren, 

onderwijsinnovatie) 

 Huis op orde: 

o Flexibele kwalificatiestructuur 

o Examinering 

o Opleidingsaanbod – doelmatigheid  

o Professionalisering docenten 

o BPV 

o Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-AD/hbo 

 

In de bijlage 2 staan deze thema’s weergegeven in een tabel, waarin we onderscheid maken tussen:  

 Wat kunnen scholen individueel doen? 

 Wat kunnen scholen gezamenlijk in de regio doen? 

 Wat kunnen scholen ze gezamenlijk op landelijk niveau doen, in btg verband? 

 

Hieronder volgt per thema de focus voor de btg overkoepelend en voor alle clusters.  

2.1 Leven lang ontwikkelen  

Het thema leven lang ontwikkelen is het overkoepelend thema van de btg MTLM voor 2019. Hierin 

volgen we als btg MTLM de beleidslijn techniek die de technische bedrijfstakgroepen gezamenlijk 

Leven lang ontwikkelen

Toekomstgericht 
beroepsonderwijs

Huis op orde
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hebben afgesproken. Dit is eveneens de inzet van de MBO Raad bij het techniekpact. Ook zoeken we 

onder dit thema zoveel mogelijk de aansluiting bij de versnellingsagenda van de werkgroep 

technologie bij SBB, het topsectorenbeleid en de afspraken/doelstellingen uit het klimaatakkoord. 

 

De focus ligt hierbij op: 

 Leven lang opleiden binnen techno hubs/ field labs 

 Docententekorten techniek (o.a. acties/bouwstenen uit onderzoek docententekort door Ockham) 

 Instroom in de techniek 

 Onderwijs voor volwassenen 

 Hybride docentschap  

 Kennisdelen over hoe we dit specifiek in branches doen 

 Landelijke afspraken maken in kader individuele leerrekening 

 

Hiermee willen we bereiken dat de leden van de Btg MTLM zicht bewust zijn van de noodzaak van 

Leven Lang Ontwikkelen voor instelling, docent en student1.  

2.2 Toekomstgericht beroepsonderwijs 

In 2018 hebben alle clusters een start gemaakt met dit thema. Het beeld van hoe toekomstgericht 

beroepsonderwijs er uit kan zien en de uitwerking daarvan is per cluster verschillend.  

 

In 2019 ligt voor alle onderwijsclusters de focus bij dit thema op de volgende activiteiten: 

 Vertalen toekomstbeeld naar kwalificatiedossiers, curriculum, examens, bpv en opleidingsaanbod 

 Gesprek blijven voeren over toekomstgericht beroepsonderwijs vanuit het perspectief van een 

leven lang ontwikkelen 

 Hybride onderwijs/ vormen van onderwijsvernieuwing 

 Kennisdelen goede voorbeelden 

 Uitwisselen wat dit betekent voor onderwijsinstellingen en wat zij van elkaar kunnen leren 

 Delen van praktijkvoorbeelden over: 

 Intensivering samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in de regio 

 Excellentieprogramma’s  

 RIF-projecten 

 

Hiermee willen we bereiken dat de leden van de btg MTLM inzicht hebben in de gevolgen van de 

ontwikkelingen in hun sectoren voor hun onderwijs en examinering. 

2.3 Huis op orde 

Onder de noemer ‘Huis op orde’ voerden we in 2018 in alle clusters activiteiten uit op het gebied van 

de kwalificatiestructuur, examinering, opleidingsaanbod, BPV, professionalisering docenten en de 

                                                      

1 Zie ook actiepunt “Individu zelf aan het roer” van themagroep Actueel vakmanschap en 

Innovatie-LLO-Digitalisering uit Versnellingsagenda Technologie van SBB. 
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doorlopende leerlijn vmbo-mbo-ad/hbo. De focus en de aandacht op deze thema’s is echter per 

cluster verschillend. 

 

Met de activiteiten onder dit thema willen we bereiken dat elk cluster in beeld heeft op welke 

onderliggende thema’s de scholen onderling willen samenwerken in 2019 en in 2020. 

 

In 2019 ligt voor alle onderwijsclusters de focus op: 

Kwalificatiestructuur:  

 Visie ontwikkelen op samenhang opleidingen in de kwalificatiestructuur voor elk cluster/sector 

 Samenwerken aan nieuwe kwalificatiedossiers of actualiseren kwalificatiedossiers  

 Samenwerken aan grof ontwerp curriculum (o.a. Zeevaart, Binnenvaart, Visserij, Maritieme 

techniek) 

 Kennisdelen over experimenten, crossovers, keuzedelen 

 Signaleren knelpunten 

Resultaat: visie op de samenhang van opleidingen in de kwalificatiestructuur binnen elke sector. 

 

Examinering:  

 Herijken samenwerking met examenstichtingen  

 Organiseren invloed op examens 

 Inventariseren knelpunten (o.a. mismatch tussen realiteit en examen) 

Resultaat: gedragen beeld van rollen, verantwoordelijkheden en acties ter verbetering van de 

samenwerking in het examineringsproces. 

 

Opleidingsaanbod – doelmatigheid:  

 Signaleren/ inventariseren knelpunten 

 Organiseren gesprek over opleidingsaanbod bij knelpunten (landelijk of regionaal) 

 Kennisdelen over uitwisselen van opleidingen 

Resultaat: lijst met opleidingen waarvoor een knelpunt is met mogelijke oplossingen 

 

Professionalisering docenten:  

 Bevorderen deskundigheid o.g.v. examinering (welke vragen/ opdrachten moet je stellen om te 

weten of iemand de stof beheerst) (i.s.m. kennispunt Onderwijs en Examinering) 

 Bevorderen deskundigheid op vak inhoud gekoppeld aan didactiek (zie onderstaande 

afbeelding) 

 Uitvoeren project masterclasses logistiek  

 Organiseren Mobiliteit in Beweging, Landelijke Dag Logistiek, docenten dag Maritiem 

 Organiseren studiereizen 

 Opzetten Lerende netwerken 

Resultaat: docenten zijn bijgeschoold op actuele vakinhoudelijke thema’s. 
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BPV:  

 Kennisdelen over goede voorbeelden 

 Uitvoeren pilot met digitaal bpv boek (Maritiem) 

 Signaleren knelpunten 

Resultaat: inzicht in actuele knelpunten in BPV en besproken met SBB 

 

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-ad/hbo:  

 Deelnemen en faciliteren vmbo platform Mobiliteit en Transport  

 Monitoren hoe samenwerking en aansluiting vmbo-mbo-Ad-hbo in beroepskolom verloopt  

 Kennisdelen burgerschapsagenda (i.s.m kennispunt burgerschap) 

 Kennisdelen LOB (i.s.m. kennispunt LOB) 

Resultaat: leden btg MTLM zijn geïnformeerd over actuele/relevante ontwikkelingen in de 

beroepskolom vmbo-mbo-hbo/AD 

2.4 Doorontwikkeling btg MTLM 

De btg MTLM is een platform voor en door scholen met opleidingen in de sectoren Mobiliteit, 

Transport en Logistiek, Luchtvaart, Rail en Maritiem. Voor het activiteitenplan 2019 hebben de 

adviseurs met de bestuurders uit de kerngroep het gesprek gevoerd aan de hand van de volgende 

vragen: Waar staan we nu? Zijn we op de goede weg? Is dit nog steeds onze visie en toekomstbeeld? 

Is deze nog steeds actueel? Met welke thema’s willen we aan de slag in 2019? Is de huidige structuur 

van de btg nog de beste manier om de leden te faciliteren d.m.v. van kennisdelen, sectorale 

belangenbehartiging en projecten/activiteiten of zijn we toe aan een btg 2.0? 

 

Ten aanzien van de doorontwikkeling van de btg MTLM zullen wij komend schooljaar in de kerngroep, 

ALV en de onderwijsclusters het gesprek voeren over: 

 Welke vraagstukken hebben we naar de toekomst toe?  

 Hoe spelen we in op ontwikkelingen?  

 Wat hebben we te doen op een thema/vraagstuk?  

 Welke keuzes maken instellingen individueel?  
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 Waarin willen instellingen gezamenlijk optrekken?  

 Wat pakken ze individueel op? 

 

Hiermee willen we bereiken dat de kerngroep van de btg MTLM advies geeft aan de leden van de btg 

MTLM over de doorontwikkeling van de btg MTLM als platform voor en door scholen. 

 

Als start voor de discussie voerden we in het najaar van 2018 een behoeftepeiling onder onze leden 

uit. De uitkomsten hiervan gebruiken we in 2019 voor de verdere invulling van de thema’s in de 

paragrafen hierboven.  

2.5 Overzicht activiteiten btg MTLM 2019 

Hieronder staan de verschillende activiteiten, overleggen en projecten van de btg MTLM in 2019 

vermeld. Hierin is een onderscheid gemaakt naar de doelen en taken van de bedrijfstakgroepen zoals 

beschreven in paragraaf 1.2. Bijlage 3 bevat een overzicht met alle overleggen die vanuit de btg 

MTLM worden georganiseerd.  

    Doel activiteit 

 

 

 

 

Thema 

Belangenbehartiging 

(vooral gerealiseerd via de 

btg-structuur en sectorkamer 

met marktsegmenten) 

Kennisdeling en 

informatievoorziening 

(d.m.v. docenten dag, 

nieuwsbrief diverse overleggen/ 

geledingen) 

Projecten 

(realiseren van concrete 

onderwijsproducten) 

 

Leven Lang Ontwikkelen  Werkgroep technologie 

(SBB) 

 Topsectoren Logistiek 

en Water 

 Werkgroep Arbeidsmarkt 

en scholing 

Klimaatakkoord 

 Landelijke afspraken 

individuele leerrekening 

 Themadag btg breed 

 Techno hubs/ field labs 

 Docententekort techniek 

 Instroom in techniek 

 Onderwijs voor 

volwassenen 

 Hybride docentschap 

 Nog in te vullen door de 

onderwijsclusters 

Toekomstgericht 

beroepsonderwijs 

(onderwijsinnovatie, trends 

en ontwikkelingen) 

 Trendbijeenkomsten, 

btg, sectorkamer en 

marktsegmenten 

 Regulier overleg 

sectorkamer en 

marktsegmenten 

 Knooppunt mobiliteit 

(publiek-privaatoverleg over 

het ‘hoe’)  

 Trend community SBB 

 Kennisdelen Trends en 

ontwikkelingen 

 Delen praktijkvoorbeelden 

 Hybride onderwijs/ vormen 

van onderwijsvernieuwing 

(thema/studiedag) 

 Vertalen toekomstbeeld, 

trends en ontwikkelingen 

naar kwalificatiedossiers, 

curriculum, examinering, 

bpv en opleidingsaanbod 
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Huis op orde: leren en 
inspireren 

 

 Regulier overleg 

sectorkamer en 

marktsegmenten 

 Reguliere bijeenkomsten 

onderwijsclusters- en 

netwerken 

 Nog in te vullen door 

clusters 

Kwalificatiestructuur  Samenwerken aan nieuwe 

kwalificatiedossiers/ 

actualiseren 

kwalificatiedossiers 

 Visie ontwikkelen op 

samenhang opleidingen in 

kwalificatiestructuur 

 Kennisdelen over 

experimenten, crossovers, 

keuzedelen 

 Signaleren knelpunten 

 Samen werken aan grof 

ontwerp curriculum 

(Maritiem) 

Examinering  Samenwerking met 

examenstichtingen 

 Organiseren invloed op 

examens 

 Themadag 

 Inventariseren knelpunten 

(o.a. mismatch tussen realiteit 

en examen) 

 

Opleidingsaanbod - 

doelmatigheid 

 Organiseren gesprek 

over opleidingsaanbod 

bij knelpunten (landelijk 

of regionaal) 

 Signaleren/ inventariseren 

knelpunten 

 Kennisdelen over uitwisselen 

van opleidingen 

 

Professionaliseren docenten   Organiseren deskundigheid 

examinering (i.s.m. 

kennispunt onderwijs en 

examinering) 

 Organiseren deskundigheid 

vak inhoud gekoppeld aan 

didactiek 

 Landelijke dag van de  

Logistiek 

 Mobiliteit in Beweging 

 Masterclass maritiem 

 Studiereizen  

 Opzetten lerende netwerken 

BPV   Kennisdelen goede 

voorbeelden 

 Signaleren knelpunten 

 Pilot digitaal BPV boek 

Doorlopende leerlijn vmbo-

mbo-hbo 

 Deelnemen en faciliteren 

vmbo platform Mobiliteit en 

Transport 

 Monitoren hoe samenwerking 

en aansluiting vmbo-mbo-Ad-

hbo in beroepskolom verloopt  

 Kennisdelen 

burgerschapsagenda (i.s.m 

kennispunt burgerschap) 

 Kennisdelen LOB (i.s.m. 

kennispunt LOB) 

 Netwerkbijeenkomst mbo-

hbo docenten logistiek 
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3 Communicatie btg MTLM 

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

 Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen. 

 Ondersteunend aan de uitgangspunten van het manifest MBO 2025 

 Aansluitend bij onderwerpen met raakvlakken zoals professionalisering in het mbo, examinering, 

ihks, BPV, doorlopende leerlijnen, toelatingsrecht. 

 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: 

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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Bijlage 1 Organogram btg MTLM 

 

Btg MTLM - ALV
Instellingsvertegenwoordigers met mandaat van CvB

(39 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

(18 ROC s; 1 vakinstelling)

Onderwijscluster Maritiem
(5 ROC s; 1 vakinstelling)

Clustercommissie
8 leden

Clustercommissie
4 leden

Clustercommissie
3 leden

Clusterleden
6 leden

Onderwijsnet
werk 

Luchtvaart

Onderwijsnetwerk Transport 
& Logistiek

Onder-
wijsnet
werk 

Binnen
vaart

Onder-
wijsnet
werk 

STCW 
(F)

Onder-
wijs-

netwerk 
maritie-

me 
techniek

Onder-
wijs-

netwerk
Motor-
Voer-
tuigen

Onder-
wijs-

netwerk 
Twee-
wielers

Onder-
wijs-

netwerk 
Carros-

serie

Onder-
wijs-

netwerk 
Mobiele
Werk-
tuigen

Onderwijsnet
werk Rail
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Bijlage 2 Thema’s activiteitenplan 2019 

 
Thema/ vraagstuk Instelling individueel Instellingen 

samen in 

regio 

Instellingen en 

bedrijfsleven in 

regio 

Instellingen samen landelijk (btg 

MTLM) 

Instellingen samen 

met landelijk 

bedrijfsleven (bijv. via 

SBB) 

Leven lang opleiden  Verbinden individu aan 

positie op arbeidsmarkt 

 Regionale 

Human capital 

agenda opstellen 

 Kennisdelen: hoe doen we leven 

lang opleiden specifiek in branches? 

(ALV en clusters) 

 Verzamelen informatie over 

subsidies, ontwikkelingen branches, 

innovaties 

 Maken landelijke afspraken met O&O 

fondsen over besteding vouchers?  

 

Toekomstgericht 

beroepsonderwijs 

 Aanbieden van actueel en 

toekomstbestendig 

beroepsonderwijs 

 Onderwijs concept 

ontwikkelen en afstemmen 

op behoeften doelgroep 

 Aanbod scholen student 

georiënteerd ipv vak 

georiënteerd 

   Kennisdelen ontwikkelingen 

beroepen, sectoren 

 Vertaalslag naar onderwijs 

 Ontwikkelingen tussen sectoren en 

beroepen volgen (missen we zaken 

door huidige ordening sectoren?) 

 Hybride onderwijs/ 

onderwijsvernieuwingen 

(Leermeester, docent, student geven 

opleiding gezamenlijk vorm, plannen 

en voeren opleiding uit) 

 Kennisdelen good practices 

 Gesprek over wat betekent dit voor 

onderwijsstellingen? Wat kunnen we 

van elkaar leren? 

 Studiedag 

Kennisdelen 

ontwikkelingen 

beroepen en sectoren 
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Opleidingsaanbod  Aanbod van opleidingen 

dat aansluit op behoefte 

regionaal bedrijfsleven 

   Gesprek over opleidingsaanbod 

 Inventariseren knelpunten specifieke 

opleidingen 

 

Kwalificatiestructuur  Signaleren knelpunten 

 Cross-overs aanvragen 

 Experimenten in regio 

   Kennisdelen experimenten, 

crossovers 

 Signaleren knelpunten 

 Afstemmen grof ontwerp curriculum 

Input leveren voor 

kwalificatiedossiers 

Examinering  Eindverantwoordelijk 

examinering en 

diplomeren 

 Inkoop examens (of 

andere route) 

   Volgen ‘Staat van de Instelling’ 

 Signaleren knelpunten 

 Samenwerking examenstichtingen 

 Kennisdeling 

 

BPV  Begeleiden studenten 

tijdens BPV periode 

 Afstemmen met leerbedrijf 

   Signaleren knelpunten 

 Kennisdelen 

 Gezamenlijke BPV boeken 

 Input praktijkopleidersbijeenkomsten 

 

Professionalisering 

docenten 

 Scholing pedagogische & 

didactische vaardigheden 

   Scholing op vakinhoud 

 Vertalen vakinhoud naar onderwijs 

 Studiereizen 

 Lerende netwerken 

 

Gelijke kansen  Doelgroepen beleid 

 Afspraken met partners in 

de regio 

 Afstemmen met 

partners in de 

regio 

 Gesprek/Kennisdelen over: welke 

opleidingen geschikt voor kwetsbare 

jongeren? 

 Hoe bereik je doelgroepen? 
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Bijlage 3 Overzicht overlegtafels btg MTLM 

SBB 

Sectorkamervergaderingen MTLM (5x) 

Agendacommissie Sectorkamer (5x) + secretarissenoverleg themabijeenkomsten 

Marktsegmentenvergadering (4x)  

Themabijeenkomst sectorkamer (1x) 

 

MBO Raad 

Overleg onderwijsleden sectorkamers/voorzitters btg (3x) 

Intern (beleids-)overleg en overige afstemmingsbijeenkomsten (clustervoorzitters) 

Voorbereiding/ input MTLM-aangelegenheden bestuur/ directie MBO Raad 

 

Kerngroep MTLM 

Voorbereidingsoverleg (voorzitter en adviseur) (5x) 

Kerngroepvergaderingen (5x) 

ALV Btg MTLM: Onderwerpen: sectorkamer/marktsegment agenda wettelijke taken, begroting, 

activiteitenplan, kennisdeling uit werkgroepen, projecten, inhoudelijke thema's (2x) 

 

Btg MTLM-themabijeenkomsten/ studiedagen 

Themadag btg MTLM (op basis van actualiteit) (1x) 

Landelijke dag Logistiek (1x) 

Masterclass Maritieme docenten (1x) 

Study Event Mobiliteit in Beweging (1x) 

 
Onderwijsclusters  

Cluster Mobiliteit (managers) (2x) 

Cluster Transport en Logistiek (managers) (3x) 

Cluster Maritiem (managers) (5x) 

Cluster Luchtvaart (managers) (2x) 

 

Clustercommissies 

Clustercommissie Mobiliteit (4x) 

Clustercommissie Transport en Logistiek (4x) 

Clustercommissie Luchtvaart (4x) 

 

Onderwijsnetwerken 

Onderwijsnetwerk Motorvoertuigen (docenten) (4x) 

Onderwijsnetwerk carrosserie (docenten) (4x) 

Onderwijsnetwerk tweewielers (docenten) (4x) 

Onderwijsnetwerk Mobiele werktuigen (docenten) (4x) 

Onderwijsnetwerk transport en Logistiek (docenten) (3x) 

Onderwijsnetwerk luchtvaart (4x) 

Onderwijsnetwerk Rail (2x) 

Onderwijsnetwerk Binnenvaart (docenten) (4x) 

Onderwijsnetwerk STCW(F) (docenten) (4x) 

 

Werkgroepen 

Knooppunt Mobiliteit (3x) 
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Masterclasses logistiek (4x) 

Voorbereiding Mobiliteit in beweging 2019 (stuurgroep en werkgroep) (3x) 

Eventuele werkgroepen voor projecten, themadagen (3x) 

Platform vmbo Mobiliteit en Transport (4x) 
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Bijlage 4 Samenstelling diverse gremia 

 

Samenstelling kerngroep MTLM 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in kerngroep) 

D. den Arend Albeda College lid/vz cluster Luchtvaart & Rail 

F. Gronsveld STC-Group lid 

L. van Lier 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 ROC Nijmegen lid / vz cluster Mobiliteit 

J.E. Snijders ROC Nova College lid  

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

Vacature  lid 

 

 

Samenstelling clustercommissie Mobiliteit 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

B. den Bakker Horizon College lid 

H. Duifhuizen Rijn IJssel College Lid/vz onderwijsnetwerk 

tweewielers 

H. Labee ROC Nova College Lid/vz onderwijsnetwerk 

motorvoertuigen 

F. Potze ROC Nijmegen voorzitter 

A.Reyngoudt ROC Mondriaan Lid/vz onderwijsnetwerk 

carrosserie  

Vacature  Lid/vz onderwijsnetwerk 

mobiele werktuigen 

 

 

Samenstelling clustercommissie Transport & Logistiek 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

K. Bakker Deltion College lid 

J. Dercksen Koning Willem I College lid 

K. Hartog Friesland College lid 

L. van Lier ROC van Twente voorzitter 

 

 

Samenstelling clustercommissie Luchtvaart & Rail 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

D. den Arend Albeda College voorzitter 

A. Elting Deltion College lid 

A. Kerling ROC van Amsterdam lid 
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Samenstelling cluster(commissie) Maritiem 

Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) 

E. van Herk STC-Group lid 

G. Knufman ROC Kop van NH lid 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College voorzitter 

A. Siereveld Scalda lid 

D. van Tricht STC-Group lid 

M. Visser ROC Friese Poort lid 

 

 

Onderwijsleden sectorkamer MTLM 

Naam Mbo-school/vakschool 

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 

Vacature miv 2019  

 

 

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 

P. Magito IVA 

H. Labee ROC Nova College (voorzitter) 

M. van der Meer Graafschap College 

J. Nicolai Friesland College 

Vacature  

 

Onderwijsleden marktsegment Carrosserie 

Naam Mbo-school 

R. Akkerman Summa College 

R. van Diemen ROC Midden-Nederland 

A. Reyngoudt ROC Mondriaan (voorzitter) 

 

Onderwijsleden marktsegment Luchtvaart 

Naam Mbo-school/vakschool 

D. den Arend Albeda College 

A. Elting Deltion College 

A. Kerling ROC van Amsterdam 

(voorzitter) 
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Onderwijsleden marktsegment Transport & Logistiek 

Naam Mbo-school/vakschool 

J. Voorhamm – van Wettum NCOI (NRTO) 

B. van Brenk Horizon College (vice-

voorzitter) 

L. van Lier ROC van Twente 

A. Ruggenberg STC-Group 

Vacature  

 

Onderwijsleden marktsegment Rail 

Naam Mbo-school/vakschool 

H. Kobes ROC van Twente 

M. Kooijman STC-Group 

Th. Prins ROC van Amsterdam 

 

Onderwijsleden marktsegment Maritiem 

Naam Mbo-school/vakschool 

E. van Herk STC-Group 

G. Knufman-Kempers ROC Kop van Noord-Holland 

A. Mintjes Maritieme Academie Holland 

M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College (vice-

voorzitter) 

A. Siereveld Scalda 

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

 

Albeda College 

Alfa-College 

Arcus College 

Aventus 

Deltion College 

Drenthe College 

Friesland College 

Gilde Opleidingen 

Graafschap College 

Hoornbeeck College 

Koning Willem I College 

Landstede 

Leeuwenborgh 

MBO Amersfoort 

MBO Utrecht 

mboRijnland 

Noorderpoort 

Onderwijsgroep Tilburg 

Regio College 

Rijn IJssel 

ROC A12 

ROC Da Vinci College 

ROC De Leijgraaf 

ROC Friese Poort 

ROC Horizon College 

ROC Kop van Noord-Holland 

ROC Leiden 

ROC Midden Nederland 

ROC Mondriaan 

ROC Nijmegen 

ROC Nova College 

ROC Rivor 

ROC TOP 

ROC van Amsterdam 

ROC van Flevoland 

ROC van Twente 

ROC West-Brabant 

Scalda 

STC-Group 

Summa College 

 
 

 

 

 


