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1 Activiteiten btg VGG 2019 
De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid heeft drie kerntaken: 

1. Belangenbehartiging 
2. Kennisdeling 
3. Projecten 

 
Thema’s voor 2019 
Het thema Leven Lang Ontwikkelen, de kansen en mogelijkheden ten aanzien van meer flexibiliteit bij 
het continue (bij)scholen van huidige en toekomstige werknemers, is in 2019 een belangrijke rode 
draad bij de activiteiten van de btg VGG. 
Een tweede thema, dat daar deels mee samenhangt, is toekomstgericht en sterk beroepsonderwijs 
voor een duurzame samenleving en kringloopeconomie.  
Bij Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging wordt dit thema in alle activiteiten ingebed. Hiervoor is ïn 
2018 een toekomstverkenning gedaan, waarvan de resultaten zijn terug te vinden in een notitie: 
“Wendbaarheid en veerkracht in de UV-opleidingen. “  
 

1.1 Belangenbehartiging 
Kerngroep en onderwijsclusters behartigen de belangen van het onderwijs in de sectoren Voedsel, 
Groen en Gastvrijheid in verschillende gremia, zoals: 

• SBB (sectorkamer en marktsegmenten) 
• Overleg met vertegenwoordigers brancheorganisaties, vaak voortkomend vanuit een 

convenant of samenwerkingsovereenkomst 
• Overleg met andere geledingen binnen de MBO Raad 
• Overleg met examenleveranciers  
• Vakinhoudelijk overleg met de betrokken ministeries (o.a. EZK, LNV en I&W) 

 
SBB (sectorkamer en marktsegmenten) 
De kerngroep en onderwijscluster zijn de achterban van de onderwijsvertegenwoordigers in de 
sectorkamer en de marktsegmenten van VGG. Daarvoor worden de agenda’s van sectorkamer en 
marktsegmenten voor besproken tijdens de onderwijscluster- en kerngroep overleggen van de btg. 
Voorzitters van de onderwijsclusters zijn ook lid van de kerngroep om de sectorkamerleden van 
informatie uit de onderwijsclusters te voorzien. 

 
Overleg brancheorganisaties 
Ook in 2019 zijn overleggen en gezamenlijke activiteiten met brancheorganisaties gepland. Vaak 
liggen hieraan een convenant of samenwerkingsovereenkomst ten grondslag. Hieruit komen 
gezamenlijke projecten en activiteiten voort. Voorbeelden van convenanten bij de btg VGG zijn:  

• 2015: Samenwerkingsagenda Horeca met KHN 
• 2016: Ruim Baan voor Recreatie 2.0 met KIKK Recreatie en Platform VMBO-HBR  



 
 

2017-906214466-71 5/21 

• 2014: Convenant opleidingen Haarverzorging met Branche Platform Kappers 
• 2016: Convenant met de Sector Raad Paard en Stichting ORUN 
• 2015: Convenant tussen bedrijfsleven Groen en de AOC’s betreffende VCA 

 
Onderwijscluster Gastvrijheid  

• Een delegatie van de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH) heeft regelmatig overleg met 
KHN, en waar nodig ook met FNV Horeca.  

• De Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR) heeft overleg met KIKK Recreatie. 
Daarnaast is er frequent contact met de ANVR. 

• De Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD) is via de WDFD-voorzitter 
vertegenwoordigd in de onderwijscommissie van FMN.  

• Bij de Werkgroep Directeuren Voeding (WDV) schuift standaard een vertegenwoordiger van 
de NBOV aan. 
 

Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging  
• Structureel overleg met Branche Platform Kappers, waarin ANKO, FNV Mooi en CNV zijn 

vertegenwoordigd. Ook met de ANBOS en ProVoet is regelmatig contact. 
 
Onderwijscluster Groen 

• Samenwerking met de groene brancheorganisaties 
 
Overleg met andere teams binnen de MBO Raad 
Aansluiting bij de actualiteit en inzet vanuit de landelijke behartiging en deze te vertalen naar de 
sectorale impact (kansen en risico’s op de korte en lange termijn) is van wezenlijk belang. Dit om een 
proactieve belangenbehartiging te realiseren en gedegen sectoraal advies te geven. 

 
Overleg met examenleveranciers  
Vanuit de activiteiten uit de examenagenda mbo komen vraagstukken naar de examenleveranciers. 
Het betreft nu met namen de invoering van de valideringsroutes en de implementatie van de z.g. 
norm. Tevens is nu een site (www.exameninstrumentenmbo.nl) waar de examenleveranciers alle 
examens voor de kwalificatiedossiers en keuzedelen kenbaar maken.  
Tussen de examenstichtingen en de btg’s is veel onderling contact. Voor btg VGG gaat het dan om 
Examenwerk en Stichting Platform Examinering UV en de GroeneNorm. Overleg gaat vooral over de 
ontwikkeling en het onderhoud van de examenproducten. 
  
Vakinhoudelijk overleg met de betrokken ministeries (o.a. EZK, LNV en I&W) 
Vanuit de ministeries komen vakinhoudelijk vraagstukken ook deels naar de btg VGG. Het betreft hier 
bijvoorbeeld de vermelding van de wettelijke vereisten in het kwalificatiedossiers.  
  

http://www.exameninstrumentenmbo.nl/
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1.2 Kennisdeling 
Bijeenkomsten/vergaderingen 

• Zoals ieder jaar vindt kennisdeling binnen de btg vooral plaats via de structurele 
onderwijsclusterbijeenkomsten.  

• Ook de halfjaarlijkse ALV, waaraan altijd een themadagdeel wordt gekoppeld, is een middel 
om kennis te delen. Hierbij is het uitgangspunt o.a. dat leden van de diverse clusters 
ervaringen uitwisselen.  

• Wanneer gewenst, worden er ook  themabijeenkomsten georganiseerd. 
 
 

Btg VGG Nieuwsbrief 
In voorgaande jaren werd periodiek een nieuwsbrief aan de leden verstuurd met een samenvatting 
van nieuwsfeiten en relevante berichten voor de opleidingen van de btg VGG. Met ingang van 
studiejaar 2018-2019 wordt deze nieuwsbrief gekoppeld aan het extranet van de MBO Raad. Via de 
nieuwsbrief worden leden dan naar artikelen op het Extranet geleid. Het is de bedoeling dat deze 
manier van werken het  mailverkeer met de leden zal verminderen. 
 
MBO Raad Extranet 
Sinds medio 2017 hebben leden van de btg VGG toegang tot een gesloten internetomgeving 
(extranet.mboraad.nl) waar nieuws te vinden is, kennis gedeeld kan worden en samengewerkt kan 
worden aan documenten.  
 
Onderwijscluster Gastvrijheid  

• Tot 2017 organiseerde  iedere werkgroep directeuren (Horeca, Toerisme en Recreatie, 
Facilitaire Dienstverlening en Voeding) zijn eigen conferentie of themadag. In 2018 is besloten 
om voor de gehele onderwijscluster Gastvrijheid in maart een conferentie te organiseren.  
Na de evaluatie  van deze Gastvrijheidsconferentie is besloten om deze vorm ook  de 
komende jaren in te zetten. Ook in 2019 zal er dus een Gastvrijheidsconferentie zijn. Het 
overkoepelende thema van deze conferentie is “Duurzaamheid”. 

• Komend jaar wordt een traject ingezet om de verschillende Werkgroepen Directeuren 
overleggen (WD-overleggen) te integreren in een Gastvrijheidsoverleg. Daarbij  zal  
nadrukkelijk bekeken worden hoe de verschillende identiteiten herkenbaar kunnen blijven en 
waar meer met themabijeenkomsten gewerkt kan worden. 

 
Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging  

• Organiseert in november 2019 de, inmiddels traditionele, UV-tweedaagse. 
 

Onderwijscluster Groen 
• In het nieuwe studiejaar 2018-2019 is reeds gestart met het organiseren van de diverse aan 

het Onderwijscluster gelieerde overleggen van de netwerken en werkgroepen op een-en-
dezelfde dag op dezelfde locatie. Ook het VMBO Onderwijscluster 
Groen en VMBO netwerk sluiten hier op aan. Uitgangspunt is een 

http://www.extranet.mboraad.nl/
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lange gezamenlijke lunchsessie waarbij kennis wordt gedeeld tussen de diverse gremia en 
waar thema’s als Sterk Beroepsonderwijs op de agenda staan. 

 
Btg VGG Inspiratie dag / Experience Day 
Na twee succesvolle inspiratiedagen in Amsterdam  en Rotterdam, vindt ook in 2019 een inspiratie 
dag plaats. Alle leden krijgen dan de gelegenheid om in en rondom Ede innovatieve scholen- en 
bedrijvencombinaties uit de VGG sectoren die actief zijn met uiteenlopende Leven Lang Ontwikkel 
initiatieven te bezoeken. Een dag om nieuwe ideeën op te doen, en tegelijkertijd een dag om onderling 
te netwerken en juist ook buiten het eigen onderwijscluster ervaringen te delen en elkaar te inspireren. 
 
 Beantwoording van vragen 
Binnen de btg komen veel inhoudelijke vragen binnen bij de beleidsadviseurs en secretaresses, deze 
worden zoveel mogelijk beantwoord en waar nodig wordt doorverwezen naar de juiste informatiebron. 
Vragen komen binnen via email, website, WhatsApp en telefonisch contact met de adviseurs. 

1.3 Projecten en activiteiten 
 
Wedstrijden 
Onderwijscluster Gastvrijheid 

• Toerisme en Recreatie wedstrijden worden in februari 2019 in eigen beheer van de WDTR 
georganiseerd. De organisatie is dit keer in handen van ROC Mondriaan. De locatie  blijft 
leerhotel het Klooster in Amersfoort. 

• Facilitaire Dienstverlening wedstrijden zijn bij Skills ondergebracht. In de WDFD is wel de 
afspraak gemaakt om korte lijnen te onderhouden met de organisatie.  
 

Onderwijscluster Groen 
• Een werkgroep bestaande uit de groene Skills coördinatoren bespreekt de wedstrijdagenda 

voor komend jaar binnen en buiten de reguliere wedstrijden van Skills Netherlands en verkent 
mogelijkheden voor het ontplooien van nieuwe wedstrijden.  

 
Convenantafspraken 
Verschillende gremia van de btg VGG hebben samenwerkingsafspraken met werkgevers en 
werknemers uit de branche. Vanuit deze convenanten worden ook in 2019 diverse projecten 
geïnitieerd of voortgezet. 
 
Onderwijscluster Gastvrijheid 

• KHN  en WDH stemmen regelmatig af over actuele zaken m.b.t. onderwijs en arbeidsmarkt in 
de horecasector. Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is de vraag naar 
personeel. Goed werkgeverschap en scholingsmogelijkheden (Leven Lang Ontwikkelen) zijn 
kansen om iets aan het personeelstekort te kunnen doen.  
Vanuit het convenant met KHN is de WDH betrokken bij het organiseren van een bijeenkomst 
voor vertegenwoordigers van onderwijs en arbeidsmarkt over de 
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toekomst van de horecabranche. Wat wordt er in de toekomst verwacht van werknemer, 
werkgever en opleidingen om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen in de samenleving en 
om  werknemers duurzaam inzetbaar te maken. En wat betekent dat voor de opleidingen. 

• Ruim Baan voor  Recreatie 2.0 is een Convenant van de WDTR met  KIKK recreatie en 
Platform vmbo/HBR. In de nieuwe vmbo-profielen is recreatie gekoppeld aan horeca en 
bakkerij (HBR). Ruim Baan voor  Recreatie onderzoekt o.a. de mogelijkheden voor een goede 
invulling van het vmbo recreatiedeel en de aansluiting tussen vmbo en mbo recreatie-
opleidingen. Ook wordt overleg gevoerd om het imago van de recreatiebranche op te poetsen 
en mee mensen deze sector binnen te halen. 

 
Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging 

Onderwijscluster UV heeft al een paar jaar samenwerkingsafspraken met het  
BranchePlatform Kappers (ANKO, FNV Mooi en CNV). Dit convenant is afgelopen jaar 
gerevitaliseerd. Er zijn diverse concrete samenwerkingsafspraken gemaakt waar ook in 2019 
vorm aan zal worden gegeven. De  voornaamste hiervan zijn: de ontwikkeling van een digitale 
BPV-toolkit voor UV, medewerking aan het opleveren van arbeidsmarkt- en 
opleidingsgegevens voor de kappersbranche, ontwikkelen van een excellentieprogramma 
voor haarverzorgingsopleidingen en professionaliseringsactiviteiten voor  onderwijs en 
werknemers in de branche. 
Ook met de ANBOS en Provoet zijn goede contacten, waar belangrijke onderwerpen 
(examinering, kwalificatiestructuur, toekomst, professionalisering etc) worden besproken, en 
waar samen actie op  wordt ondernomen. 

 
Leven Lang Ontwikkelen, Opleiden en examineren 
Ten aanzien van opleiden en examineren zijn voor 2019 net als afgelopen jaar de nodige activiteiten 
gepland. Hierbij wordt voornamelijk de meerwaarde van het samen optrekken en delen van de good 
practices binnen de diverse sectoren ingezet.  
  
In alle gremia worden activiteiten ontplooid om meer afstemming en samenwerking te krijgen in het 
ontwikkelen, beheren en examineren van keuzedelen.  
 
Onderwijscluster Gastvrijheid  

• Bij de WDV is vorig jaar een initiatief ontstaan voor het ontwikkelen van een 
kwalificatiedossier niveau 4 Boulanger. NBOV staat achter dit initiatief. De WDV heeft dit 
opgepakt om samen te onderzoeken of dit initiatief levensvatbaar is. In 2019 zou dit dossier 
dan klaar moeten zijn om  als opleiding aan te kunnen bieden. Daarvoor  is het noodzakelijk 
dat ook lesmateriaal  en examens voor deze opleiding  ontwikkeld zijn. 

• Binnen de horeca-overleggen is afgesproken om komend jaar activiteiten te ontplooien gericht 
op duurzaamheid en het voorkomen van voedselverspilling in de sector. Een thema dat nu 
nog redelijk onderbelicht is in de opleidingen, hoewel er wel wat activiteiten op dit gebied zijn 
bij  diverse scholen. Elkaar hierover informeren is een eerste stap. 
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• Vanuit de horecageleding wordt ook  gewerkt aan initiatieven gericht op  Leven Lang 
Ontwikkelen en de kansen die dit voor (niet-bekostigde) horeca-opleidingen kan hebben. 

• Bij Facilitaire Dienstverlening (WDFD) is in 2017 een aanvang gemaakt met de oriëntatie op 
de mogelijke ontwikkeling van een niveau 3 kwalificatie voor  Facilitaire Dienstverlening. Deze 
niveau 3 kwalificatie wordt komend jaar geconcretiseerd. Daarbij  wordt expertise van de FD-
onderwijsleden ingezet. Maar ook hier zullen nog examens en lesmaterialen ontwikkeld 
dienen te worden, alvorens er met de opleiding gestart  kan worden. 

• Vanwege de vaststelling van nieuwe beroepscompetentieprofielen in de reis- en 
recreatiewereld, worden de kwalificatiedossiers van Travel, Leisure en Hospitality onder de 
loep genomen. Daarbij  zal ook de inbreng van de onderwijsleden van de btg worden 
gevraagd. 

 
Onderwijscluster Groen 

• Ten aanzien van het gezamenlijk ontwikkelen van examens  is er in 2018 een netwerk 
ontstaan, waarin vanuit elke school voor groen onderwijs een chef keuzedelen actief is. 
Lesmateriaal en examens worden actief gedeeld via het extranet. 

• Onderwijscluster Groen begint eind 2018 met het in de steigers te zetten en voorbereiden van 
het deltaplan Examinering. Begin 2019 start hiervan de uitvoering. Hieraan gekoppeld is een 
deltaplan kwaliteitsverbetering BPV, met onder andere een nieuw digitaal bvp handboek. 
Deze deltaplannen worden deels via de btg gefinancierd. 

• Het Onderwijscluster Groen zal samen met de groene brancheverenigingen en het 
Onderwijscluster Groen VMBO starten met het ontwikkelen van kaders, visie en acties op de 
thema’s Leven Lang Ontwikkelen en Sterk beroepsonderwijs.  

 
Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging 

• Komend jaar staat o.a. de herziening van het kwalificatiedossier Haarverzorging op de 
agenda. Inzet is om een dossier op te leveren dat beter past bij de huidige situatie in de 
kappersbranche en dat tegelijkertijd toekomstbestendig is. 

 



 

Bijlage 1 Activiteitenoverzicht PDCA 
ACTIVTEITEN 2019 - PDCA btg VGG Kerngroep  

 
 Projectnaam Activiteit Eigenaar Uitvoering Einddatum Opmerkingen status 

Reguliere activiteiten  / overleg 

KG 
19.1 

kerngroep-overleg Structureel overleg kerngroep btg. Is 
ook vooroverleg sectorkamer 

voorzitter  beleidsadviseurs 
en secretaresse 

continu 4 x per jaar  

KG 
19.2 

ALV / themadag Overleg onderwijs en branche voorzitter  voorzitter, 
beleidsadviseurs,  
secretaresse 

continu 2x per jaar (15 mei de eerste)  

Leven Lang Ontwikkelen 
KG 
19.3 

VGG Inspiratie dag  voorzitter werkgroep  Waarschijnlijk medio april  
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ACTIVITEITEN 2019 PDCA btg VGG  
onderwijscluster Gastvrijheid 

 Project naam of 
thema 

Activiteit Eigenaar Uitvoering Einddatum Opmerkingen Status 

Reguliere activiteiten  / overleggen 
GA 
19.1  

Clusteroverleg Bijeenkomsten Onderwijscluster 
Gastvrijheid. Samenvoeging van de 4 WD’s 

Clustercommissie Clustercommissie, 
beleidsadviseur, 
secretaresse 

 4 x per jaar: komend jaar vindt een 
transitie plaats van 4x4 WD-overleg naar 
4 x onderwijscluster, aangevuld met 
thema/branche overleggen, indien nodig. 

 

GA 
19.2 

OWG Bijeenkomsten Werkgroepen bpv 
coördinatoren. (OWGH, OWGTR, OWGB) 

voorzitters 
werkgroepen 

voorzitters 
werkgroepen,  
beleidsadviseur,  
secretaresse 

 Voorlopig per branche: OWGH (3x), 
OWGTR (3x) en OWGB (3x) 

 

GA 
19.3 

Netwerk Netwerkbijeenkomsten. Op verzoek  leden 
onderwijscluster: MVT-netwerk 

Leden werkgroep Werkgroep,  
beleidsadviseur,  
secretaresse 

 MVT: 2x per jaar 
Indien gewenst ook andere netwerken 

 

GA  
19.4 

 Kennisdeling dossier Dienstverlening Btg ZWS Projectleider, 
werkgroep 
ZWS/VGG 

 Samenwerking met btg ZWS rondom KD: 
Dienstverlening (3-4 x per jaar) 

 

GA Branche-overleggen Reguliere overleggen met 
brancheorganisaties (KHN, NBOV, etc) 

Clustercommissie Branche-
contactpersonen 

 “  

Projecten, activiteiten en thema’s 

GA 
19.6 

Herijking 
Overlegstructuur 
Onderwijscluster 
Gastvrijheid 

De  4 WD’s hebben zich voorgenomen om, 
gezien de steeds vaker overlappende 
thema’s en doelgroepen en de 
ontwikkelingen in de branche, toe te werken 
naar een overlegstructuur waarbij het 
uitgangspunt is dat er 1 gemeenschappelijk 
onderwijscluster Gastvrijheid is, met 1 
begroting en gezamenlijke thema’s, maar 
waar wel  de verschillende branches voor  
buitenstaanders herkenbaar blijven. 
Deze nieuwe structuur wordt in 2019 getest. 

Clustercommissie Werkgroep,  
beleidsadviseur, 
secretaresse. 

Mei 2019   
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GA 
19.7 

Conferentie  
Gastvrijheidsoplei-
dingen 

Jaarlijkse onderwijsconferentie voor  leden 
en medewerkers onderwijscluster 
Gastvrijheid 

Clustercommissie Projectleider, 
secretaresse, 
beleidsadviseur,  
werkgroep 

13 maart Thema Duurzaamheid, voor ca 350 
personen, indien gewenst hieraan 
gekoppeld een specifieke branche 
studiedag voor  horeca en bakkers op 14 
maart. (te organiseren door OWG’s) 

 

GA 
19.8 

Wedstrijden 
Toerisme/recreatie 
bokaal 

Jaarlijkse wedstrijd voor studenten van de 
TR opleidingen 

CP 
(=contactpersoon) 
toerisme/recreatie 

Werkgroep olv ROC 
Mondriaan 

5-6 februari Deze wedstrijd blijft in eigen beheer. 
WDTR heeft besloten dit naast Skills te 
blijven doen. Scholen gebruiken dit o.a. 
als voorronde voor AEHT-wedstrijden 

 

GA 
19.9 

Sterk 
beroepsonderwijs 
(VMBO-MBO) 

Samenwerking met VSHO 
Ruim Baan voor Recreatie 2.0 
Onderwijscommissie FMN 

CP Horeca en TR Vertegenwoordiging 
onderwijscluster als 
lid van deze 
structuren 

   

GA 
19.10 

Samenwerking 
Onderwijs-
bedrijfsleven 

Horeca-KHN (samenwerkingsagenda) 
• Visieontwikkeling op  Horeca(-onderwijs 
• Onderwijs-arbeidsmarktconferentie 
 

CP HORECA     

Kikk Recreatie 
• Imago campagne recreatiebranche 
 

CP TOERISME   

Onderwijscommissie NBOV 
• Opnieuw valideren van de bestaande 

afspraken rond certificering binnen de 
assessorenpool, samen met NBOV 
•  

Cp Bakkers   

GA 
19.11 

LLO: experimenten 
cross-overs, mbo-
certificaten, etc 

Kennisdeling en activiteiten ontplooien om 
ontwikkelingen te volgen. 
 

Clustercommissie   Bijvoorbeeld: Initiatief voor ontwikkelen 
van een landelijk dekkend aanbod van 
korte trainingen en cursussen voor de 
horecabranche (regionale invulling) 
 
 

 

GA 
19.12 

Duurzaamheid / 
waste  in horeca 
ETC 

Kennisdelingsactiviteiten over projecten 
duurzaamheid, voedselverspilling (in Horeca 
en Bakkerij 

Clustercommissie Projectleider en 
werkgroep 

 Voorstel komt uit WDH om elkaar meer 
op de hoogte te houden van dit soort 
initiatieven. Maar zou ook goed op de 
andere branches passen (project?) 
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GA 
19.13 

Toekomstperspec-
tief Toerisme / 
gastvrijheids –
opleidingen 

Visie ontwikkelen op  de toekomstige 
toerisme opleidingen 

Clustercommissie  Werkgroep per 
richting  

 Misschien ook voor alle andere richtingen  

GA 
19.14 

Professionalisering Ontwikkelen landelijke training 
praktijkopleiders / leermeesters op basis van 
keuzedeel praktijkopleider. 

Clustercommissie  Projectleider en 
werkgroep 

 Voorstel uit de OWGH om een landelijke 
leermeesteropleiding te ontwikkelen 
(e-learning /  blended learning) 
In eerste instantie horeca, maar ook 
geschikt maken voor anderen.  

 

GA 
19.15 

Kwalificatiestructuur 
Keuzedelen etc 

Deelnemen in ontwikkelen en onderhouden 
Kwalificatiedossiers en keuzedelen: 

• Zelfst. Werkend facilitair 
medewerker (niv 3) 

• Boulanger (niv 4) 
• KD Brood en Banket  
• Patissier (niv. 4) 

Examineerbaarheid keuzedelen: signaleren 
problemen en meewerken aan oplossingen 

SBB Werkgroep initiatief. 
Aanleveren experts 

 De initiatieven voor deze opleidingen 
komen uit de btg. Ontwikkelen is een taak 
van SBB, waar expertise uit btg wordt 
betrokken. 

 

GA 
19.16 

Onderzoek 
vermeend 
kennistekort 
bakkersopleiding 

Onderzoeksvraag formuleren 
Onderzoek uitvoeren 
Resultaten bespreken en de uitkomsten 
vergelijken met het kwalificatiedossier 
Brainstorm over oplossingen met 
stakeholders 
Aangeven waar begrenzingen liggen c.q. 
verdeling van maatregelen over 
stakeholders 
Verwerken in onderhoud KD en 
exameninstrumenten en andere 
kwaliteitsbevorderende maatregelen 
 

Clustercommissie 
/ CP bakkers 
Beleidsadviseur 

Extern onderzoeker. 
i.s.m. NBOV 

 NBOV heeft een brief geschreven waarin 
wordt “geklaagd” over het tekort aan 
kennis van studenten brood en banket. 
Onderwijs herkend zich hier niet in.reden 
voor  onafhankelijk onderzoek 

 

GA 
19.17 

Examinering Brood 
en banket 

Examens voor Brood en Banket opnemen in 
een georganiseerde PDCA kwaliteitscyclus 
waarbij de OWGB feedback gaat geven op 
de kwaliteit en de gevonden verbeterpunten 
teruggeeft aan Examenwerk 

Voorzitter OWGB Samen met 
Examenwerk 

 Er is geen goede evaluatiestructuur  bij  
Examenwerk. Scholen reagere nu  
individueel  naar Examenwerk. 
Gebundelde reacties werken beter / ook 
als filter 
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ACTIVITEITEN 2019 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging 

 

 Project naam Activiteit Eigenaar Uitvoering Einddatum Opmerkingen Status 
Reguliere activiteiten   / overleg 

CCU
V 
19.1 

Overleg 
Clustercommissie 

Voorbereiding UV ledenvergaderingen,  
voorbereiden kerngroep overleg en 
marktsegmenten  

voorzitter  beleidsadviseur en 
secretaresse 

continu 2-4 x per jaar  

UV 
19.1 

Ledenvergadering OC 
Uiterlijke Verzorging 

Structureel overleg leidinggevenden 
opleidingen UV 
kennisdeling, projecten 
-achterban marktsegment 
Winkelambacht 

voorzitter UV clustercommissie 
beleidsadviseur en 
secretaresse 

 3x per jaar  

UV 
19.2 

Cluster commissie Voorbereiding ledenvergadering Voorzitter UV beleidsadviseur  
secretaresse 

 3x per jaar  

UV  
19.3 

Brancheplatform 
Kappers 

Structureel overleg onderwijs  met 
branchevertegenwoordiging 

Brancheplatform 
Kappers (BPK) 

Secretaris BPK  3x per jaar  

Overige activiteiten  
UV 
19.4 

UV-tweedaagse 
 

Kennisdeling en scholing in 
samenwerking met Brancheplatform 

voorzitter UV Werkgroep Najaar  2-daagse conferentie 
 

 

UV 
19.5 

Activiteiten 
voortkomend uit 
Convenant 
Brancheplatform 
kappersactiviteiten  

Cijfers en gegevens arbeidsmarkt BPK BPK, beleidsadviseur 
btg als contact 

 Alleen input leveren  

Masterclasses voor docenten en 
bedrijfsleven 

voorzitter UV en 
BPK 

Extern projectleider / 
onderzoeker 

  

Bevorderen van Excellentie: SKILLS BPK Extern projectleider / 
onderzoeker 

  

UV 
19.6 

Landelijk  online 
beoordelingsinstrume
nt Kappers 

Ontwikkeling / implementatie van een 
landelijk digitaal BPV 
beoordelingsinstrument voor de UV-
opleidingen 

voorzitter UV Projectgroep 
Extern projectleider 

 Uv.praktijkbeoordelen.nl 
 

 

UV 
19.7 

Ontwikkelen 
Toekomstvisie UV 
onderwijs 

Activiteiten voortkomend uit vorig jaar 
ontwikkeld document “Wendbaarheid en 
veerkracht in de UV-opleidingen  

Voorzitter UV Werkgroep per 
activiteit 
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ACTIVITEITEN 2019 PDCA btg VGG  
onderwijscluster Groen 

 Project naam of 
thema 

Activiteit Eigenaar Uitvoering Einddatum Opmerkingen Status 

Reguliere activiteiten   

GR 
19.1  

 Bijeenkomsten Onderwijscluster Agendacommissie   4 x per jaar (studiejaar 2018-2019 op 8 
februari en 15 mei) 

 

GR 
19.2 

 Bijeenkomsten Werkgroep bpv 
coördinatoren 

Leden werkgroep   “  

GR 
19.3 

 Bijeenkomsten Werkgroep Skills 
coördinatoren 

Leden werkgroep   “  

GR  
19.4 

 Netwerk chefs keuzedelen Leden netwerk   “  

GR  
19.5 

 Netwerk groen MBO Leden netwerk   “  

Projecten, activiteiten en thema’s 
GR 
19.6 

Deltaplan BPV en 
Deltaplan 
Examinering 

Twee trajecten die met elkaar in 
verbinding staan. Na analyse en 
advies Eric Jongepier wordt eind 
2018 een plan van aanpak met 
begroting gemaakt en begin 2019 
gestart met ontwerp nieuwe examens 
door leverancier Groene Norm en 
digitaal bpv handboek en daarna 
implementatie (3-jarig traject). 
Financiering wordt deels binnen de 
btg geregeld.  

Onderwijscluster (= 
beoogde 
Stuurgroep) 

    

GR 
19.7 

Leven Lang 
Ontwikkelen 

Samen met de groene branches 
verkennen hoe samen te werken aan 
Leven Lang Ontwikkelen voor het 
groene werkveld, te komen tot de 
gezamenlijke kaders en visie en 
daarop activiteiten ontplooien. Begin 
studiejaar 2018-2019 is daarvan al de 
aftrap.  
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GR 
19.8 

Regeling aanvullende 
eisen 
(Toelatingsrecht) 

Volgen van de casus paardensport.      

GR 
19.9 

Uitvoering 
kwaliteitsagenda’s 

Faciliteren kennisdeling in aanloop 
naar de honorering en bij de 
uitvoering. 

     

GR 
19.10 

Sterk Groen 
beroepsonderwijs 

In dialoog met Onderwijscluster 
Groen VMBO zoeken naar 
versterking van het groene 
beroepsonderwijs. 

     

GR 
19.11 

Examens Groene 
Keuzedelen 

Faciliteren kennisdeling op het gebied 
van lesmateriaal en examens, indien 
nodig organiseren van 
examenconstructiesessies. 

     

GR 
19.12 

Groen Lesmateriaal 
met de focus op e-
learning 

Volgen van de ontwikkeling en 
verkenning krachtenbundeling op dit 
thema 

     

GR 
19.12 

Verbinding Groenpact Het groenpact is de innovatieagenda 
van de overheid, het groene 
bedrijfsleven en de 
onderwijsinstellingen in de hele 
kennisketen. Het is op basis van 
ervaringen uit het verleden van 
belang de verbinding (tussen de btg 
en Groenpact) uitdrukkelijk te zoeken 
– bv. op thema LLO.   
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 Bijlage 2      Vergaderstructuur btg VGG 

  
 
 

 
  

ALV 
Voedsel Groen en 

Gastvrijheid

Kerngroep 
Btg Voedsel Groen en 

Gastvrijheid

Onderwijscluster 
Gastvrijheid

WDH 
Werkgroep Directeuren 

Horeca

Onderwijswerkgroep /
BPV Horeca 

WDTR
Werkgroep Directeuren
Toerisme en Recreatie

Onderwijswerkgroep /
BPV Toerisme en 

Recreatie

WDV
Werkgroep Directeuren 

Voeding

Onderwijswerkgroep /
BPV Bakkerij

WDFD
Werkgroep Directeuren 

Facilitaire 
Dienstverlening

Onderwijswerkgroep /
BPV Facilitair

Onderwijscluster 
Uiterlijke Verzorging 

Overleg leden 
OC Uiterlijke Verzorging

Onderwijscluster
Groen

Overleg leden                  
OC Groen

Werkgroep Skills 
coordinatoren

Werkgroep bpv 
coordinatoren

Netwerk chefs 
keuzedelen Netwerk Groen mbo

Onderwijscluster
Voeding



 

 Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 
 
De kerngroep van de btg VGG is als volgt samengesteld: 
Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
R.J.W. Winter  mboRijnland voorzitter 
H.C. de Bruijn ROC Mondriaan vicevoorzitter 
C.W.J. Rink Rijn IJssel roc - Financieel contactpersoon 

en onderwijscluster gastvrijheid 
J.C.A.M. van Alphen SG De Rooi Pannen roc – tevens lid SK 
J.M.P. Moons Wellantcollege Lid vanuit groen onderwijs, 

tevens lid SK 
J.M.R.M. Neutelings  ROC West-Brabant Lid vanuit groen onderwijs, 

tevens lid SK 
G. Oud Clusius College Lid vanuit groen onderwijs, 

tevens vz Oc Groen  
T. Kruijer Aeres Groep Lid vanuit groen onderwijs, 

tevens vice vz Oc Groen  
A.van Nieuwamerongen Albeda roc - onderwijscluster UV 
K. de Leest SVO Opleidingen Svo 

 
Clustercommissies  
Elke btg heeft een of meerdere onderwijsclusters, coördinatie vindt plaats door een clustercommissie.  
 
Samenstelling clustercommissie Gastvrijheid 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
C.W.J. Rink Rijn IJssel Financieel contactpersoon 
E. Koldewijn ROC van Twente Voorzitter WDH  
M. Raaijmakers Koning Willem I College Voorzitter WDH  
S. van Ringelestijn SG de Rooi Pannen Voorzitter WDTR 
M. Schoorel mboRijnland Voorzitter WDV 
J.W. Flierman ROC van Amsterdam Voorzitter WDFD 

 
Samenstelling clustercommissie Uiterlijke Verzorging 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
A.van Nieuwamerongen Albeda College Voorzitter/Fin. contactpersoon 
M.L. van Dijk Summa College  
S. Kasius ROC Midden Nederland  
S. Kingma ROC Friese Poort  
M. Riethof ROC van Amsterdam  
A.van Rijn-Delnoy ROC Mondriaan  
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  Samenstelling clustercommissie Groen 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
G. Oud Clusius College voorzitter 
T.Kruijer Aeres Groep vicevoorzitter 

 
  Onderwijsleden sectorkamer btg VGG 

Naam Mbo-/aoc-school Functie (in kerngroep) 
R.J.W. Winter  mboRijnland voorzitter 
J.C.A.M. van Alphen SG De Rooi Pannen roc 
H.C. de Bruijn ROC Mondriaan roc 
J.M.P. Moons Wellantcollege Lid vanuit groen onderwijs 
J.M.R.M. Neutelings ROC West-Brabant Lid vanuit groen onderwijs 
M. Oosterhoff TIO NRTO 

 
Marktsegmenten sectorkamer VGG 
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. 
Klik HIER voor link naar leden marktsegmenten Groen, Gastvrijheid, Winkelambachten en Voeding. 
 
 
 
 

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-voedsel-groen-en-gastvrijheid
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Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij de btg VGG 
 

Leden Onderwijscluster Groen 
1. Aeres Groep 
2. Clusius College 
3. Citaverde College 
4. Helicon Opleidingen 
5. Landstede MBO 
6. Lentiz Onderwijsgroep 
7. Nordwin College 
8. ROC West Brabant – Prinsentuin College 
9. Scalda – Groen College 
10. Terra 
11. Wellantcollege 
12. Zone.college  
 
Leden Onderwijsclusters Gastvrijheid en Uiterlijke Verzorging 
1 Albeda  
2 Alfa-college 
3 Arcus College 
4 Aventus 
5 Da Vinci College 
6 Deltion College 
7 Drenthe College 
8 Friesland College 
9 Graafschap College 
10 Koning Willem I College 
11 Landstede 
12 MBO Amersfoort 
13 MBO Utrecht * 
14 mboRijnland 
15 Noorderpoort 
16 Regio College 
17 Rijn IJssel  
18 ROC A12 * 
19 ROC De Leijgraaf * 
20 ROC Friese Poort 
21 ROC Gilde Opleidingen 
22 ROC Horizon College 
23 ROC Kop van Noord-Holland 
24 ROC Leeuwenborgh 
25 ROC Midden Nederland 
26 ROC Mondriaan 
27 ROC Nijmegen 
28 ROC Nova College 
29 ROC Rivor * 
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30 ROC Ter AA * 
31 ROC Tilburg 
32 ROC TOP * 
33 ROC van Amsterdam 
34 ROC van Flevoland 
35 ROC van Twente 
36 ROC West-Brabant – Cingel College 
37 Scalda 
38 Scholengemeenschap De Rooi Pannen* 
39 Summa College 
40 SVO-opleidingen * 
41 Zadkine 

*school biedt geen opleidingen Uiterlijke Verzorging aan. 
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