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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. De leden hebben reeds 
aangegeven veel behoefte te hebben aan kennisdeling rondom de eerste ervaringen binnen het 
onderwijs met dit thema. 
 
In 2016 is gebleken dat er enige frictie zit in het vergaderritme van sectorkamer en marktsegmenten 
enerzijds en de daarbij behorende last- en ruggespraak met de ALV btg TGO en de onderwijsclusters. 
Daarom zal de vergaderstructuur in 2017 voor de btg en onderwijsclusters iets aangepast worden 
zodat de onderwijs-vertegenwoordigers nog scherper vanuit de afgesproken rolverdeling hun taken 
als vertegenwoordiger van de achterban kunnen uitvoeren. 
 
De btg TGO hanteert bij het plannen van haar activiteiten zoals gebruikelijk de driedeling  : 

1. Belangenbehartiging 
2. Kennisdeling 
3. Projecten 

Deze driedeling laat voldoende ruimte om naast de centrale thema’s die voor elke btg gelden, ook de  
de initiatieven van de vier onderwijsclusters uit te voeren.  
Vanaf hoofdstuk 2 wordt hierop een uitgebreide toelichting gegeven. 
 
 
Otto Jelsma, 
Voorzitter Bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg TGO 
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 Techniek en Gebouwde Omgeving is één van de acht bedrijfstakgroepen 
van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. Het college van bestuur van 
iedere mbo-school benoemt per sector/btg een instellingsvertegenwoordiger, mits de school 
opleidingen in deze sector of dit opleidingencluster aanbiedt. De instellingsvertegenwoordiger is 
lid van de btg. Hij/zij heeft mandaat om namens zijn/haar mbo-school voor de betreffende 
sector onderwerpen in te brengen dan wel in te stemmen met sectorale vraagstukken en 
voorstellen. Ook vaardigen zij vertegenwoordigers af naar de onderwijsclusters. Een 
bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere onderwijsclusters, gegroepeerd 
rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s).  
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De kerngroep van de btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om binnen de landelijk 
vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad sectorale afspraken en besluiten te nemen. 
Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad.  
 

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, vak-ministeries, et cetera; 

- Last en ruggenspraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de 
marktsegmenten als ook andere landelijke gremia door (vormen van) 
achterbanraadpleging; 

- Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het sectorale onderwijs, inclusief het 
maken sectorale afspraken. 

• Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie 
- Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie 

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

)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. In 2015 waren dat examinering en de 
implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor 2016 zijn deze thema’s met enkele 
andere nog steeds belangrijk. Hierover leest u verderop in dit activiteitenplan. 
 
Een handreiking met alle relevante informatie over de bedrijfstakgroepen en sectorkamers is 
beschikbaar via de beleidsadviseur(s) van de bedrijfstakgroep. 

https://mboraad1.sharepoint.com/sites/gremia/001300/Documenten/(http:/www.mboraad.nl?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx)
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1.3 Over de btg TGO 

1.3.1 Doelstelling(en) 

De btg TGO richt haar organisatiestructuur dusdanig in dat zij de doelen en taken die 
toebedeeld zijn aan de bedrijfstakgroepen zo efficiënt en effectief mogelijk kan uitvoeren. 

1.3.2 Structuur 

De Algemene informatie over rol van de leden, doel/functie van de kerngroep, doel/functie van 
eventuele ondercommissies is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de MBO Raad. 
Het hoogste orgaan van de btg TGO is de Algemene Ledenvergadering bestaande uit de 
gemandateerde Instellingsvertegenwoordigers + de kerngroepleden. 
 
De kerngroep van de btg is belast met de dagelijkse leiding van de btg TGO en bestaat in 2017 
uit de vier voorzitters van de onderwijsclusters plus de onderwijsbestuurders van het bekostigd 
onderwijs in Sectorkamer TGO. 
 
De btg TGO kent vier onderwijsclusters: 

• Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB) 
• Hout en Meubel (H&M) 
• Metaal, Electro- en Installatietechniek (MEI) 
• Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) 

Daarnaast is er op het niveau van docenten nog de Vakcommissie Metaal, Elektro- en 
Installatietechniek. 
Tussen alle overleggremia wordt voorzien in een linking pin. 
 

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 
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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 Techniek en Gebouwde Omgeving. 
De sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving kent de volgende marktsegmenten: 

• Metaal & metalektro 
• Technische installaties & systemen 
• Procesindustrie & Laboratoria 
• Hout & Meubel 
• Burger & Utiliteitsbouw 
• Infra 
• Gespecialiseerde aanneming 
• Afbouw & Onderhoud 

 
 

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.htmlcontactpersonen 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
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. 
Het bestuur van de MBO Raad stelt het zeer op prijs als de btg’s (toegesneden) sectorale 
activiteiten op willen nemen in hun activiteitenplannen 2017 in de geest van de onderstaande 4 
tot 5 punten.  
 
De paraplu voor alle btg-activiteiten is het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sector 
en de betekenis daarvan duiden voor onderwijs.  
Naast de evaluatie van SBB/sectorkamers, en marktsegmenten en de tac’s, zijn voor alle btg’s 
in 2016- 2017 de volgende thema’s van belang:  
 

1. Examenagenda en ihks. Btg’s continueren hun faciliterende en stimulerende rol naar scholen 
en (regierol) naar examenleveranciers bij de verdere implementatie en realisatie van de 
examenagenda. Ook de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur met keuzedelen 
(en de examinering daarvan) zullen in 2016 en 2017 prominent op de agenda blijven staan. Het 
vraagstuk van een meer toekomstbestendige (ontwerpsystematiek van de) kwalificatiestructuur 
zal ook binnen btg’s aan de orde komen. 
2. Kwaliteit BPV.   Op het gebied van bpv zijn er binnen scholen nog kwaliteitsslagen te maken. 
Zeker gelet op de kwaliteitsafspraken met een BPV-plan en de bpv-monitor zijn btg’s een goed 
platform om bpv op de agenda zetten.  
3. Flexibel opleiden en (meer) maatwerk. De MBO Raad wil stappen zetten in vroegselectie 
en (meer) maatwerk. De btg’s agenderen o.a. de kansen en mogelijkheden van certificaten, 
cross-overs e.d. en bevorderen de onderlinge samenwerking/kennisuitwisseling.  
4. Doorlopende leerlijnen, betere aansluiting VMBO-MBO, MBO-HBO. De btg’s maken 
verbinding met de aanpalende spv-platforms, gaan na waarin vmbo en mbo elkaar kunnen 
versterken, agenderen de aansluiting en delen regionale good-practices. 
5. PM: Toelatingsrecht. Afhankelijk van het aannemen van de wet op toelatingsrecht en de 
vormgeving hiervan zullen btg’s wellicht een rol krijgen om met het sectorale onderwijs de 
landelijke, sectorale uitwerking van het toelatingsrecht ter hand te nemen.  
 
Indien gewenst en afhankelijk van hun eigen specifieke wensen van de btg kunnen  
onderstaande thema’s per btg nog een rol spelen 
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.   
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2.1 Activiteiten btg TGO gericht op belangenbehartiging 
De Sectorkamer Techniek en Gebouwde omgeving heeft in 2015 gekozen voor de inrichting 
van 8 marktsegmenten met een 9e lege marktsegment. Dit 9e marktsegment is bedoeld om 
thematische zaken te bespreken. De btg TGO heeft een overlegstructuur gecreëerd bestaande 
uit een ledenvergadering van de btg TGO en 4 onderwijsclusters (BIB, H&M, MEI, PLOT) die 
zorgdragen voor een georganiseerde achterban richting de sectorkamer en de 8 (9) 
marktsegmenten.  
De dagelijkse coördinatie is in handen van de kerngroep en de 4 clustercommissies.  
De twee beleidsadviseurs (met secretariële ondersteuning) van de btg TGO dragen zorg voor 
een gedegen voorbereiding van de onderwijsleden (bekostigd en niet-bekostigd) in de 
sectorkamer en de marktsegmenten. Hiertoe wordt een onderwijs-vooroverleg georganiseerd 
voorafgaande aan de sectorkamer en de marktsegmentvergaderingen. Dit is noodzakelijk 
omdat de onderwijsleden met last of ruggenspraak opereren, namens hun achterban. Het 
vooroverleg is er daarom op gericht om de input vanuit de achterban in te brengen en af te 
stemmen met het niet-bekostigd onderwijs.  
Op basis van de ervaringen in 2016 heeft de btg TGO daarom besloten dat er naar analogie 
van de vier sectorkamervergaderingen er ook vier maal afstemming met de leden van de btg 
TGO dient plaats te vinden. Voorheen werden er twee vergaderingen gepland waar de agenda 
met name gedomineerd werd door begroting, jaarverslag en centrale thema’s.  
Het onderwijscluster MEI heeft ervoor gekozen om af te stappen van de twee regionale 
vergaderingen naast de 2 landelijke vergaderingen. Gebleken is dat het voor de 
marktsegmenten van het MEI-domein ondoenlijk is om met leden uit vier regio’s een advies te 
kunnen bespreken. Daarom verhoogt het onderwijscluster MEI haar landelijke vergaderingen 
ook naar vier maal per jaar. Daar waar de onderwijscluster MEI-leden behoefte hebben aan 
regionale afstemming zullen zij de mogelijkheid zoeken voorafgaande- of na afloop van elke 
MEI-bijeenkomst. 

2.2 Activiteiten btg TGO gericht op kennisdeling 
Onderwijscluster bijeenkomsten 
In de verschillende onderwijsclusterbijeenkomsten worden afhankelijk van de wensen van de 
leden en de keuzes die de clustercommissie van het onderwijscluster daarin maakt: 
• Leden geïnformeerd over actuele thema’s 
• bepaalde thema’s / onderwerpen verdiept (door intern/externe expert) 
• good practices met elkaar gedeeld 
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Docentendagen/themadagen 
De btg organiseert voor haar leden een themadag rondom een actueel thema in 2017. 
Daarnaast staan er themadagen gepland voor: 
• Onderwijscluster MEI  met als onderwerp: keuzedelen 
• Onderwijscluster H&M met als onderwerp: nader te bepalen, mogelijk ontwikkelen    

onderwijsmateriaal voor keuzedelen en examinering. 
• Onderwijscluster BIB met als onderwerp : nog nader te bepalen mogelijk: Opleiden 2020, 
   keuzedelen, ervaringen ihks, doorlopende leerweg. 
• Onderwijscluster PLOT met als onderwerpen : examinering, doorlopende leerlijnen, IHKS, 
keuzedelen (tweedaagse) 
 
Vakcommissie MEI 
Docenten afkomstig van de opleidingen Metaal, Electro- en Installatietechniek ontmoeten elkaar 
onder voorzitterschap van de voorzitter van onderwijscluster MEI, 4 x per jaar om 
gemeenschappelijke thema’s met elkaar te bespreken. Vervolgens vergadert de groep 
afzonderlijk verder in twee of drie commissies over inhoudelijke thema’s onder leiding van de 
vakgroepvoorzitters  
 
Netwerk Internationalisering Techniek MEI 
Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de leden uit onderwijscluster MEI die zich bezig 
houden met internationalisering binnen de technische opleidingen. In de bijeenkomsten worden 
projectervaringen uitgewisseld en waar mogelijk input opgehaald voor het internationale 
netwerk INNOTECS en voor het landelijke Erasmusproject Girlstec 
Kansen en belemmeringen rondom internationale BPV, toetsing en examinering zijn o.a. 
onderwerp van gesprek in 2017. 
 

2.3 Activiteiten btg TGO gericht op projecten 
Project 100 docentenstages Metaal 
De leden van het onderwijscluster MEI (Metaal, Electro- en Installatietechniek) werken samen 
met de FME en de Onderwijscoöperatie aan een project waarbij in 2016 – 2017 honderd 
docenten een stage in de technologische industrie kunnen volgen. 
 
Tijdens het project wordt ervaring opgedaan met de wijze van aanmelden, registreren en 
waarderen van de docentenstage zodat docentenstages in de toekomst voldoen aan de juiste 
criteria om in aanmerking te komen voor registratie in het lerarenregister. 
 
Ten behoeve van het project heeft FME een website (www.fme.nl/mbodocentstage) ontwikkeld 
waar belangstellende docenten zich kunnen melden voor een stageplaats (nadat zij met hun 
leidinggevende een leervraag hebben gedefinieerd). 
 



  13/28 

FME reikt na afloop van de stage een certificaat uit. En de stage wordt opgenomen in het 
lerarenregister van de docent. 
 
Hogeschool Rotterdam is gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen. Hierbij wordt gekeken 
naar het effect van de docentenstage op de docent zelf, het team, de rol van de leidinggevende 
en het bedrijf (gedurende de looptijd van het project). Tot aan het einde van het project doet 
FME de projectadministratie en beantwoord de vragen en verzorgt de matching. 
 
 
Project vervolg leermiddelen MEI 
 
In 2015/2016 heeft een stuurgroep en ontwikkelteams in opdracht van onderwijscluster MEI 
voor 5 kwalificaties een leerlijn uitgewerkt waarbij een inventarisatie is gemaakt van 
beschikbare en ontbrekende leermiddelen. In het najaar van 2016 is de werking van de leerlijn 
geëvalueerd en besloten om in 2017 de bestaande leerlijnen verder aan te vullen met 
leermiddelen en beschikbaar lesmateriaal van de scholen. 
 
Opleidingen in de Bouw in 2020 
Dit is een project dat in 2016 al van start is gegaan en in 2017 vervolgd wordt. De doelstelling 
is: 
Het vormgeven in samenwerking met relevante partijen en deskundigen van een nieuw 
opleidingspalet in de bouw in 2020 door middel van een vernieuwingsnetwerk. 
 
Een vernieuwingsnetwerk realiseren waarin we op zoek gaan naar nieuwe manieren van 
denken, doen en organiseren die passen in de context van het onderwijs in de bouw 
Waarbij ingespeeld wordt op de toenemende diversiteit in opleidingsvragen en de rol van de 
mbo-instelling hierin in relatie tot haar omgeving. 
 
Pilot kwaliteitskader examinering (inclusief keuzedelen) 
In het kader van de bedrijfstakgroep projecten kwaliteitsverbetering examinering is in het eerste 
half jaar van 2016 een kwaliteitskader examinering BIB ontwikkeld. Deze activiteit, een pilot 
kwaliteitskader examinering is hiervan een vervolg. Doelstelling is om het eindproduct van het 
project Kwaliteitskader examinering bouw, infra en beschermingstechnieken in te zetten tijdens 
een pilot. 
Voor de pilot kan gedacht worden aan examinering van keuzedelen, omdat hier nog geen 
examenvisie voor is. Ook zou een kwalificatie waarvoor vanuit de scholen behoefte bestaat 
naar ‘andere / betere’ examinering. Voorwaarde is dat er draagvlak is om een gedeelde visie en 
examenproduct omschrijvingen op te willen stellen. 
 
Vervolg Project kwaliteitsverbetering examinering Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra 
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Het project in het kader kwaliteitsverbetering examinering ‘Operationalisering eindniveau 
kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra, bol niveau 4’ heeft in 2016 het 
volgende eindproduct opgeleverd: 
Een theorietoets (het kunnen ook meerdere toetsen zijn) ontwikkelingsgericht dan wel 
kwalificerend in te zetten door de scholen. Opgesteld door een externe examenconstructeur op 
basis van een de inhoudelijke input van deskundigen vanuit een aantal scholen. De theorietoets 
kent een verantwoording naar het herziene dossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra. 
 
Eind 2016 en in 2017 wordt aan de leden van het onderwijscluster gevraagd deze toets(en) in 
een bepaalde periode of zelfs bepaalde dag af te nemen bij studenten in hun opleidingen 
Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra. 
 
In schooljaar 2016/2017: 

• Worden de resultaten van de afname(s) van deze toetsen gemonitord en in beeld gebracht. 
• Op basis van deze monitoring wordt de dialoog aangaan (gepland) met de scholen en de 

toets aangescherpt. 
• Hiermee wordt feitelijk een aanzet gegeven tot de dialoog voor bepaling van de ‘body of 

knowledge’.   

 
Ontwikkelen keuzedelen in samenwerking met bedrijfsleven 
Vanuit de werkgroep Regie op keuzedelen BIB is in juli 2016 het ontwikkelen van 
keuzedelen in samenwerking met het bedrijfsleven geïnitieerd. Doelstelling van dit 
project is: ”Het opstellen van een businesscase, op basis van een selectie van vijf 
keuzedelen (breed inzetbaarheid en brede relevantie), om te komen tot een 
uitwerking van onderwijs en examinering waarin meegenomen de uitvoerbaarheid. 
Denk hierbij aan kosten, begeleiding, etc.”  Op basis van deze businesscase zal 
men aan de slag gaan met het ontwikkelen van verder uitwerkingen/materialen. 
Activiteiten in dat kader worden opgepakt in 2017.  
 
Internationale studiereis BIB, H&M en MEI 
Leden van onderwijscluster BIB, H&M en het netwerk Internationalisering MEI hebben de wens 
geuit om deel te nemen aan een Internationale studiereis rondom techniek. 
Scholen hebben in hun excellentie-programma’s allemaal de mogelijkheid om zich ook op 
internationaal gebied te onderscheiden. Voor docenten en managers in techniek is het van 
groot belang om ook zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste internationale ontwikkelingen. 
Omdat er voorzien wordt dat niet alle leden willen/zullen deelnemen aan een studiereis en van 
andere scholen er mogelijk meerdere deelnemers willen participeren is afgesproken dat voor dit 
soort initiatieven er geen retributie vooraf in rekening wordt gebracht. Vooraf wordt het aantal 
belangstellenden geïnventariseerd met een inschatting van de kosten. Vervolgens worden de 
kosten “omgeslagen” naar rato van het aantal deelnemers en ontvangen alleen de 
deelnemende scholen een factuur. 
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Vergroten examendeskundigheid praktijkbeoordelaars Hout en Meubel 
In het verlengde van het btg project kwaliteitsverbetering examinering ‘Samen kwaliteit van 
afname en beoordeling van examens in de beroepspraktijk borgen’ willen de leden van het 
onderwijscluster H&M een online leeromgeving vorm te geven waarmee op een simpele en 
toegankelijke manier praktijkbeoordelaars voorgelicht en geïnstrueerd kunnen worden op het 
gebied van beoordelen. Dit omdat één van de knelpunten bij het examineren in de 
beroepspraktijk is dat praktijkbeoordelaars over het algemeen over voldoende deskundigheid 
beschikken om examenkandidaten wat betreft de vakinhoud te kunnen beoordelen, maar dat de 
examendeskundigheid in veel gevallen onder de maat is.  
 
Vervolg Project register voor examenlocaties en praktijkbeoordelaars Analistenopleidingen 
Het project ‘Register voor examenlocaties en praktijkbeoordelaars analistenopleidingen’ heeft 
geresulteerd in een aantal producten en een advies over de manier waarop het register kan 
worden vormgegeven en ingericht, incl. een voorbeeld voor een database. Dit op basis van het 
onderzoek dat gedaan is naar nut, noodzaak en wijze van vormgeven en inrichten van het 
register.  
 
Het vervolgproject beoogt te komen tot een betere en uniforme manier van examineren door 
een meer structurele samenwerking tussen scholen onderling, met de externe 
examenleverancier en de examenbedrijven. De scholen willen dit bereiken door het inrichten 
van een register van geschikte examenlocaties (een keurmerk voor examenlocaties) op basis 
van het voorstel dat er ligt. 
Dit vraagt inzet op: 
• Informeren teams en locaties 
• Realiseren van draagvlak 
• Realiseren, beheren van het registeren 
• Kwaliteitsbevordering van de examendeskundigheid praktijkbeoordelaars 

 
Project Regie op leermiddelen Procestechniek 
In deze veranderende situatie wil de onderwijscommissie proces- en operationele techniek van 
de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) meer richting geven aan het 
aanbod van leermiddelen voor hun opleidingen.  
 
Het onderwijscluster wil door middel van praktisch onderzoek een beeld zien te krijgen van:  
• de leermiddelen die nu gebruikt worden voor opleidingen proces- en/of operationele 

techniek;  
• de ‘witte vlekken’ of onderdelen van kwalificaties waar geen aanbod van leermiddelen voor 
     beschikbaar is.  

 
Daarnaast wil het onderwijscluster zo concreet mogelijk én met elkaar aan de slag om 
leermiddelen te realiseren voor één bepaalde kwalificatie, om zo te ervaren of dit ook voor 
andere opleidingen kan werken. Scholen hebben een voorkeur voor de opleiding Operator C. 
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Operator C fungeert daardoor als vliegwiel/ katalysator voor het samen werken aan 
leermiddelen voor de andere opleidingen.  
 
Keuzedelen PLOT 
Binnen het onderwijscluster PLOT is aangegeven dat men activiteiten wil oppakken voor 
Keuzedelen en de ontwikkeling van onderwijs en examinering. De precieze invulling van de 
activiteiten m.b.t dit onderwerp wordt in het onderwijscluster nog verder uitgewerkt. 
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3 Communicatie Btg  
De communicatie vanuit de MBO Raad naar de gezamenlijke leden van de btg TGO vindt 
plaats middels e-mails, nieuwsbrieven, de website van de btg en in vergaderingen en 
kennisdelingsbijeenkomsten. 
Daarnaast is er regelmatig telefonisch of persoonlijk contact met de leden rondom specifieke 
vraagstukken. 
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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 TGO 

 
 



  19/28 

Bijlage 1 Activiteitenoverzicht Btg TGO 2017  
 

 

regie en kosten tlv:

Activiteitenoverzicht btg TGO 2017 Btg

Onderwijs-
cluster   
BIB

Onderwijs-
cluster 
H&M

Onderwijs-
cluster  
MEI

Onderwijs-
cluster 
PLOT

Belangenbehartiging
Sectorkamerniveau 
Sectorkamervergadering TGO btg
Sectorkamervooroverleg (incl afstemming NRTO) btg
Marktsegmentenvergadering (8) x4 btg
Marktsegmentenvooroverleg (incl afstemming NRTO) btg
Intern (beleids-)overleg en externe bijeenkomsten (2 
adviseurs en 2 secretaresses) btg
BTG niveau last en ruggespraak
ALV btg TGO btg
Kerngroepvergadering btg TGO btg

Onderwijsclusters (5x4) omdat OC PLOT gesplitst vergadert btg

Clustercommissie(4x 4) btg
Gemeenschappelijk overleg bib/mei/H&M btg

regie en kosten tlv:

Kennisdeling / netwerkfunctie /informatie Btg

Onderwijs-
cluster   
BIB

Onderwijs-
cluster 
H&M

Onderwijs-
cluster  
MEI

Onderwijs-
cluster 
PLOT

Vakgroep MEI (Docenten) mei
Netwerk Internationalisering Techniek (MEI) / 
INNOTECS/GirlsTec   mei  

Docentendag 2017 MEI / themabijeenkomst(en) keuzedelen mei
Docentendag H&M thema nog te bepalen H&M
Docentendag 2017  BIB 2x1dag bib
Docentendag PT/OT (thema nader te bepalen) 2daagse    plot
Docentendag Lab plot
btg tgo themadag btg

regie en kosten tlv:

Projecten Landelijk / Sectoraal Btg

Onderwijs-
cluster   
BIB

Onderwijs-
cluster 
H&M

Onderwijs-
cluster  
MEI

Onderwijs-
cluster 
PLOT

Project 100 docentenstages Metaal mei
Project vervolg leermiddelen MEI mei
Project Opleiden 2020 fase 2017 bib
Project examinering BIB 2017 Pilot kwaliteitskader 
examinering (incusief keuzedelen) bib
Monitoring Middenkaderfunctionaris Bouw en infra 
toets/examens bib
Project keuzedelen ontwikkelen met leerbedrijven bouw bib
(Internationale) studiereis (kosten voor rekening van 
deelnemers) bib H&M mei
Vergroten examendeskundigheid praktijkbeoordelaars H&M

Opleiden in Hout en meubel in 2020 (p.m) H&M  
Project register voor landelijke examinering Lab plot
Keuzedelen PLOT plot
Project regie op leermiddelen PT/OT fase 2017 plot
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Bijlage 2 Organogram btg TGO / Bedrijfstakgroepen – MBO Raad 
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Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 
Samenstelling kerngroep 

 
TGO Naam  Mbo-school  Functie (in kerngroep)  
Otto Jelsma  ROC ID College  Voorzitter  
Frans Veringa  Hout en Meubilerings 

College  
Vice-voorzitter +  
linking pin OC H&M  

John van der Vegt  ROC van Twente  Financieel Contactpersoon  
Carl Govers  ROC Tilburg  Lid  
Wim van Amersfoort  Regio College  Lid  
Jos Toebes  ROC van Twente  Lid en linking pin OC MEI  
Henk Huberts  Alfa College  Lid en linking pin OC BIB  
Gertjan Visse ROC West-Brabant Lid en linking pin OC PLOT  
 
 
Samenstelling clustercommissies  
Elke btg heeft een of meerdere onderwijsclusters, waarbij coördinatie kan plaats vinden door een 
clustercommissie. 
 
Clustercommissie MEI 
Naam  Mbo-school  Functie (in onderstructuur)  
Jos Toebes  ROC van Twente  Voorzitter onderwijscluster  

Voorzitter vakcommissie MEI  
Hans Kaspersen  ROC van Amsterdam  Financieel contactpersoon  

 
Gerard Meyer  ROC Mondriaan  Linking pin marktsegment 1 

Metaal en Metalektro  
Voorzitter werkgroep 
Internationaal 

Gert Buisman  Alfa College  Linking pin marktsegment 4 
Technische Installaties en 
Systemen  

Jos Hegeman  Summa College   

Vacature ? (i.v.m. vertrek 
Richard v.d. Molen) 
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Clustercommissie PLOT 
Naam  Mbo-school  Functie (in onderstructuur)  
Gertjan Visse  ROC West-Brabant Voorzitter  

Financieel contactpersoon  
Linking pin marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria  
Voorzitter onderwijscie Lab 

Hans Wentink STC-Group Voorzitter onderwijscie 
Procestechniek 

 
Clustercommissie Hout en Meubel 
Naam  Mbo-school  Functie (in onderstructuur)  
Frans Veringa  Hout en Meubileringscollege  Voorzitter  
Heleen van Baarsen  Hout en Meubileringscollege  Lid marktsegment 6 Hout en 

Meubel  
Harm Deiman  Summa college  Lid marktsegment 6 Hout en 

Meubel  
Eddy Gruppen ROC van Twente  

 
Juul Boxman Deltion College 

 
 

 
Clustercommissie BIB 
Naam  Mbo-school  Functie (in onderstructuur)  
Henk Huberts  Alfa College  Voorzitter  

Financieel contactpersoon  
Konra Buls  ROC Mondriaan   
Harm Deiman  Summa College   
Wim Diender  Deltion College  Lid marktsegment 7 

Gespecialiseerde aannemerij  
Ton Laarman  Soma College  Lid marktsegment 5 Infra  
Yvonne Verhulsdonk  Albeda College  Lid marktsegmenten 3 Burger 

en Utiliteitsbouw en 8 Afbouw 
en Onderhoud  

Eddy Gruppen  ROC van Twente  Lid marktsegment 3 Burger 
en Utiliteitsbouw  

Michel Pipping ROC Da Vinci  
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Binnen SBB verband  
Onderwijsleden sectorkamer TGO 
TGO Naam  Mbo-school  Functie  
Otto Jelsma  ROC ID College  Vice-voorzitter Sectorkamer TGO 
Frans Veringa  HM College   
John van der Vegt  ROC van Twente   
Carl Govers  ROC Tilburg   
Wim van Amersfoort   Regio College   
Jan van der Heijden  Dirksen  Namens NRTO 
 
Onderwijsleden marktsegmenten Techniek en Gebouwde Omgeving 
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. 
 
Marktsegmenten 1 Metaal en Metalektro 
Wilko Dalhuisen  Albeda College 
Peer van Arendonk ROC Midden Nederland 
Donald Mallien  Summa College 
Cees van Gerwen ROC Tilburg 
Mariet Riga  Zadkine 
Tony van Kampen Rijn IJssel 
Gerard Meyer  ROC Mondriaan (Linking pin CC MEI) 
Muriel Veenstra  NCOI 
 
Marktsegment 2 Procesindustrie en Laboratoria 
Gertjan Visse  ROC West-Brabant (Linking pin CC PLOT) 
Marcel van der Horst      Friesland College 
Erik Boehle  Zadkine 
Johan Soer  ROC van Twente 
Annemieke v.d. Velde VAPRO 
Hans Wentink   STC 
 
Marktsegment 3 Burger & Utiliteitsbouw 
Loes Jansen  ROC Mondriaan 
Eddy Gruppen  ROC van Twente (Linking pin CC BIB) 
Marten Ris  Regio College 
Yvonne Verhulsdonk Albeda College (Linking pin CC BIB) 
 
Marktsegment 4 Technische installaties en systemen 
Dick Theunisse  Hoornbeeck College 
Luuk Winkel  Aventus 
Gert Buisman  Alfa College (Linking pin CC MEI) 
Cees van Gerwen ROC Tilburg 
Armand Langendoen Zadkine 
vacature   NRTO 
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Marktsegment 5 Infra 
Hans Poppe  ROC van Twente 
Ton Laarman  Soma College (Linking pin CC BIB) 
Marten Ris  Regio College 
Armand Langendoen  Zadkine 
Hubert Lamers  NCOI 
 
Marktsegmenten 6 Hout en Meubel 
Harm Deiman  Summa College (Linking pin met CC H&M) 
John P. Stam  ROC van Twente 
Heleen van Baarsen Hout- en Meubileringscollege (Linking pin met CC H&M) 
 
Marktsegment 7 Gespecialiseerde aanneming 
Wim Diender  Deltion College (Linking pin CC BIB) 
Hein van Otterlo  ROC West-Brabant 
Rob Hazelhoff  ROC van Twente 
Joop van den Bosch ROC Midden-Nederland 
 
Marktsegment 8 Afbouw en Onderhoud 
Fennand Bruggink ROC van Twente 
Yvonne Verhulsdonk Albeda College (Linking pin CC BIB) 
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Bijlage 4  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 

ROC  
Onderwijscluster 
BIB 

Onderwijscluster 
Hout en Meubel 

Onderwijscluster 
PLOT 

Onderwijscluster 
MEI 

Albeda College         
Alfa-college         
Arcus College         
Aventus          
Cibap vakschool         
Da Vinci College         
Deltion College         
Drenthe College         
Friesland College         
Gilde Opleidingen         
Graafschap College         
Hout- en Meubileringscollege         
Hoornbeeck College         
ID College         
Koning Willem I College         
Landstede         
Leidse instrumentenmakersschool         
MBO Amersfoort         
MBO Utrecht         
Noorderpoort          
Regio College         
Rijn IJssel         
ROC A12         
ROC de Leijgraaf         
ROC Friese Poort         
ROC Horizon College         
ROC Kop van Noord Holland         
ROC Leeuwenborgh         
ROC Leiden         
ROC Midden Nederland         
ROC Mondriaan         
ROC Nova College         
ROC Nijmegen         
ROC Rivor         
ROC Ter AA         
ROC Tilburg         
ROC van Amsterdam         
ROC van Flevoland         
ROC van Twente         
ROC West Brabant         
Scalda         
Soma College         
STC-Group         
Summa College         
Zadkine         
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