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Voorwoord 
 
Het zijn roerige tijden in de zorg, welzijn, uiterlijke verzorging en sport en bewegen. In 2018 zijn de 
grote tekorten op de arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn zo manifest geworden dat de ongewenste 
effecten hiervan - én vraag hoe deze op te lossen - bijna dagelijks de krant halen. De kritiek op onze 
kwalificatiestructuur neemt door deze krapte op de arbeidsmarkt weer toe. Het algemene gevoel is dat 
de kwalificatiestructuur en het mbo-systeem adequaat responsief acteren op de behoeften van de ar-
beidsmarkt in de weg staat.  
 
Daarmee raakt deze kritiek een wezenlijk punt. Immers: de beleidstheorie onder de invoering van de 
herziene kwalificatiestructuur is juist gebaseerd op de gedachte dat het mbo responsiever kón worden 
door de doorgevoerde wijzigingen. De invoering van de herziene kwalificatiestructuur ging uit van vier 
verschillende, samenhangende maatregelen:  
(1) minder kwalificaties en kd’s, minder overlap en meer samenhang; 
(2) een andere op bouw van de kd’s in een basisdeel en profieldeel; 
(3) een transparantere en minder complexe beschrijving van kd’s, en  
(4) verantwoordingsinformatie buiten het kd om1 
 
De verwachte resultaten: meer studenten per opleiding, kosten efficiënter werken, betere profilering 
van de student op de arbeidsmarkt, bredere opleidingen, makkelijker te programmeren onderwijs en 
examinering. Was dit te mooi om waar te zijn? We zien anno september 2018 dat om het zo te zeg-
gen de kwalificatiestructuur zeker niet met rust gelaten wordt. Dit jaar zijn verschillende pilots gestart 
zoals meer ruimte in de regio om af te wijken van het stramien van het kwalificatiedossier en te experi-
menteren met mbo certificaten die bestaan uit onderdelen van kwalificatiedossiers. Er ontstaan lang-
zaam maar zeker meer crossovers, en er wordt op verschillende plekken in ons land bedacht dat niet 
langer kwalificatiedossiers de basis voor de kwalificatiestructuur moeten zijn, maar landelijk gevali-
deerde en herkenbare eenheden (werkprocessen en kerntaken). Tegelijkertijd dringen de werkgevers 
in onze regio’s aan op maatwerk in het kader van een leven lang ontwikkelen en zien we niet-bekos-
tigde instellingen de kansen die daaruit voortvloeien snel oppakken.  
 
Kortom: we bevinden ons in ieder geval in een tijdperk van verandering, of – om met Jan Rotmans te 
spreken - misschien wel in een verandering van een tijdperk. Een tijdperk waarin we als regionale op-
leidingencentra, zeker in het kader van een leven lang ontwikkelen, onder grote druk staan om nóg 
responsiever en wendbaarder te worden dan we al zijn.  
 
Wat de effecten van deze maatschappelijke druk precies teweeg brengen, kunnen we nog niet goed 
overzien. De kunst is al deze ontwikkelingen niet als een bedreiging, maar als een kans te zien.  
  

                                                      
1 Consortium 2B MBO, Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo, meting 2017. Uitgegeven door KBA nijme-
gen/ResearchNed. 



 
 

Een kans om de toegevoegde waarde van het mbo nog duidelijker te maken voor starters, herstarters 
en doorstarters én werkgevers in de regio. Daardoor is samenwerking en verbinding nog steeds het 
adagium voor onze bedrijfstakgroep. Ik vertrouw erop dat we in onze mooie bedrijfstakgroep met el-
kaar de goede antwoorden zullen vinden en kijk er naar uit om ook in 2019 hierin met u samen te wer-
ken. 
 
Paul van Maanen 
Voorzitter bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 
  



 
 

Samenvatting 
Hieronder zijn alle thema’s en activiteiten van de Btg voor 2019 opgenomen. 

Thema 1: Belangenbehartiging 

Activiteit P/M2 
1 De Btg zal adequaat inspelen op de grotere rol die regionale samenwerkingsver-

banden tussen onderwijs en arbeidsmarkt gaan spelen en dit vertalen naar de 
wijze waarop de Btg de belangen van haar leden het meest effectief kan beharti-
gen. De diversiteit tussen regio’s zal meer aandacht krijgen in de btg zodat alle 
regio’s zich vertegenwoordigd weten.  

P 

Thema 2: Beroepspraktijkvorming 
Activiteit P/M 
2 De Btg ZWS stelt zich in 2019 tot taak om te ijveren voor voldoende en (liefst) 

innovatieve beroepspraktijkvormingsplaatsen door intensief samen te werken met 
regionale partners, en SBB in haar erkenningsbeleid voor leerbedrijven gelijke tred 
te laten houden op deze ontwikkelingen.  

P 

Thema 3: (Macro)doelmatigheid 

Activiteit P/M 
3 Binnen de Btg staat de (macro)doelmatigheid van onze opleidingen ook in 2019 

stevig op de agenda. De Btg zal proactief een breed perspectief op doelmatigheid 
formuleren om zo tegenwicht te kunnen bieden tegen een te enge visie op wat 
doelmatig is (en zoals die in 2018 door de Cmmbo gehanteerd wordt).  

P 

4 De Btg ZWS zal in 2019 blijven inzetten op het creëren van een gelijk speelveld 
voor bekostigd en niet-bekostigd (initieel en niet-initieel) onderwijs. Tegelijkertijd 
zet de Btg in op het beter leren kennen van onze commerciële partners c.q. con-
currenten, onder meer via contacten met de Nederlandse Raad voor Training en 
Opleiding (Nrto).  

P 

Thema 4: Toekomstgericht opleiden 
Activiteit P/M 
5 De Btg ZWS zal de ontwikkelingen in het dossier Dienstverlening, en dan in het 

bijzonder het profiel helpende zorg en welzijn (hzw), nauw volgen. Doel is  de ont-
wikkeling van een nieuw beroepscompetentieprofiel hzw door de branche (dat in 
2018 wordt vastgesteld en in 2019 ingevoerd) te koppelen aan de visie die wij heb-
ben op de doelgroep en benodigde aanpassing van het kwalificatiedossier.  

P 

  

                                                      
2 Voor een toelichting op de afkortingen P en M, zie bladzijde 8. 



 
 

Thema 4: Toekomstgericht opleiden 
Activiteit P/M 
6 De Btg formuleert in 2019 activiteiten om de aansluiting tussen onderwijs en ar-

beidsmarkt via de portfolio3 te optimaliseren. Innovatie in het onderwijsaanbod staat 
voorop evenals het flexibiliseren van de kwalificatiestructuur en het aanbod van de 
scholen. De Btg stimuleert het delen van kennis tussen scholen onderling en brengt 
initiatieven om de portfolio te optimaliseren in de SBB-gremia in.  

P 

7 De Btg ZWS is van mening dat een leven lang ontwikkelen grote kansen biedt met 
het oog op de bestrijding van de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt. De educa-
tieve infrastructuur die wij als roc’s hebben gerealiseerd, kan nog veel meer ten 
goede komen aan doorstarters en herstarters zodat zij voor de arbeidsmarkt meer 
toegevoegde waarde hebben. De Btg zal op dit punt in al haar gremia geregeld 
informatie ophalen om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: wat doen de 
roc’s al op dit gebied? Wat zijn succesfactoren? Waarvan kunnen we onderling le-
ren en waar liggen de mogelijkheden voor samenwerking in de regio’s? 

P 

Thema 5: Gelijke kansen voor iedereen 

Activiteit P/M 
8 De Btg ZWS werpt zich op als voorvechter van gelijke kansen voor alle studenten. 

Hier horen verschillende activiteiten bij:  
(1) We gaan de effecten van de Wet Toelatingsrecht monitoren door aan onze 

leden te vragen welke interventies zij plegen en wat het effect hiervan is; 
(2) We brengen studentenstromen (bijvoorbeeld van 2 naar 4) in kaart en ana-

lyseren deze data in relatie tot het studiesucces van deze studenten;  
(3) We brengen het thema stagediscriminatie naar voren door good practices 

te verzamelen en analyseren. De Btg schakelt externe deskundigheid in om 
kennis bij onze leden te verdiepen de over oorzaken van stagediscriminatie 
en het effect van interventies. 

P 

Thema 6: Examinering 
Activiteit P/M 
9 De borging van onze examinering – waaronder die in de beroepspraktijk - is een 

aandachtspunt voor de Btg ZWS. In het bijzonder betreft het de wijze waarop de 
inspectie toezicht houdt op de examinering in relatie tot de inkoop van examens van 
gecertificeerde examenleveranciers.  

M 

10 De examinering van de keuzedelen is ook in 2019 een thema waarvoor geldt dat 
de Btg de vinger aan de pols wil houden. Lean en mean is het uitgangspunt. 

M 

 
 
 

  

                                                      
3 Onder de portfolio kunnen we verstaan het geheel aan opleidingen, crossovers, certificaten, keuzedelen 
en activiteiten in het kader van een leven lang ontwikkelen. 
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1. Kennismaken met de MBO Raad en Btg ZWS 

1.1 MBO Raad en Btg ZWS 
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. De evaluatie van de Btg’s in 2017 liet zien dat de tevredenheid van onze leden over 
het functioneren van de Btg groot is. 
 
Door de grote veranderingen binnen scholen en de arbeidsmarkt constateren we dat de rol en 
positie van Btg’s aan veranderingen onderhevig is. Btg’s zijn toenemend bezig met proactief sig-
naleren, 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 georgani-
seerd) 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 specifiek in de sectorkamers van 
de Samenwerkingsstichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 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 Zorg, Welzijn en Sport (Btg ZWS) is één 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 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 onderwer-
pen in te brengen dan wel in te stemmen met sectorale vraagstukken en voorstellen. Ook vaar-
digen zij vertegenwoordigers af naar de onderwijsclusters. Een bedrijfstakgroep kent een onder-
structuur 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 vast-
gestelde 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: klik hier.  
 

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, ministeries et cetera; 

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

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

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

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

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

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

 
• 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. 

 
  

http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx
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1.3 Over de Btg ZWS 

1.3.1 Missie en visie  

Missie: De Btg ZWS is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en proactieve schakel voor 
haar leden en landelijke branches om te komen tot sectorale en branchegerichte kennisdeling en 
afspraken op landelijk niveau met regionale borging. 
 
De landelijke ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld in combinatie met de 
opstelling van de landelijke brancheorganisaties binnen onze sector geven aanleiding tot een 
stevige en proactieve belangenbehartiging vanuit onze onderwijssector.  
 
De samenwerking in de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de 
positionering van de bedrijfstakgroepen vereisen een krachtig opererende bedrijfstakgroep. De 
kaders en randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken rondom de thema’s dienen secto-
raal ingevuld te worden. De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor een 
professionele en adequate opstelling van de onderwijsgeleding binnen het paritair overleg.  
 
De aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt en aansluiting op de mogelijkheden en 
brede inzetbaarheid van de studenten zijn daarbij leidend vanuit het besef dat dit alleen kan met 
doelmatige, uitvoerbare en organiseerbare leerwegen voor mbo-instellingen.  
 
De ontwikkelingen vragen van de instellingsvertegenwoordigers op de ledenvergadering een ac-
tieve en participerende houding, waarbij de instellingsvertegenwoordigers gemandateerd zijn om 
staande de ledenvergaderingen besluiten te nemen, als ook mandaat te verstrekken aan de Kern-
groep, om op landelijk, sectoraal niveau ten aanzien van vraagstukken (collectieve) afspraken te 
maken die bindend zijn in de uitvoering voor roc’s. Kortom, vóór en namens de leden afspraken 
maken vanuit onze primaire doelstelling: versterking van het mbo ZWS onderwijs.  
 
De positie van de Btg is als volgt te omschrijven:  
• De Btg ZWS is gelieerd aan de MBO Raad en gesprekspartner voor het bestuur van de MBO 

Raad voor die dossiers die de sector raken;  
• De Btg zorgt, op verzoek, dan wel met instemming van haar leden, voor landelijke sectorale 

afspraken tussen de Btg en andere landelijke sectorale partijen voor de onder haar vallende 
opleidingsclusters met regionale borging die de beeldvorming van de betreffende MBO op-
leidingenclusters versterken naar belangenbehartigende partijen;  

• Tevens voert zij met mandaat van haar leden regie en coördinatie op dossiers betreffende de 
ZWS-sector.  

 
De Btg ZWS is:  
1. HET landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het positione-

ren van de zorg-, welzijn-, sport- en schoonheids- en voetverzorgingsopleidingen, zowel lan-
delijk als regionaal;  
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2. DE sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met SBB 
en de branches gezocht (co-makership). Voor 2018 geldt in het bijzonder dat de Btg haar 
steentje bijdraagt aan de doorontwikkeling van SBB op basis van de Evaluatie SBB door Eric 
Jongepier;  

3. Signalerend, regievoerend ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft 
onderwerpen en projecten die de zorg-, welzijn-, sport- en schoonheids- en voetverzorging 
opleidingen betreffen;  

4. Het platform voor verspreiding van informatie - en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO 
Raad en SBB) relevant voor leden van de Btg;  

5. Het netwerk dat daartoe activiteiten faciliteert en organiseert. Beschrijving van de missie en 
visie van de bedrijfstakgroep.  

1.3.2 Doelstelling(en) 

 
De Btg ZWS:  
• Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren en 

projecten, die de belangen van de aangesloten Btg leden dienen;  
• Signaleert, agendeert, adresseert en beïnvloedt vraagstukken op strategisch, tactisch, en 

operationeel niveau. Ze is in beeld daar waar zaken spelen die de zorg-, welzijn-, sport-, en 
schoonheids- en voetverzorging opleidingen raken, maar niet eigendom zijn van een speci-
fieke aangesloten instelling;  

• Streeft naar meer (landelijke) versterking en positionering vanuit de inhoudelijke (onderwijs- 
en arbeidsmarkt) vraagstukken die spelen;  

• Verbindt en adresseert opleidings- en arbeidsmarktvraagstukken aan en binnen branches en 
opleidingen;  

• Voert regie op opleidingscapaciteitsvraagstukken, zowel kwalitatief als kwantitatief;  
• Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken, 

waarbij gezamenlijk optrekken, versterking van en met elkaar voorop staat;  
• Beïnvloedt de politiek en wet- en regelgeving vanuit gezamenlijk belang voor (uit) ‘het veld’ 

naar MBO Raad, ministeries OCW en VWS, brancheorganisaties en beroepsverenigingen, 
etc.;  

• Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdeling en netwerken.  
 

1.3.3 Structuur 

Het bestuur, de Kerngroep van de Btg ZWS, bestaat uit tien leden. Het bestuur wordt gemanda-
teerd door en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).  
De onderstructuur bestaat uit de onderwijsclusters zorg, welzijn, sport, schoonheids- en voetver-
zorging en assisterenden gezondheidszorg. Ieder onderwijscluster bestaat uit een clustercom-
missie die de bijeenkomsten van het onderwijscluster voorbereidt. Het bestuur en de onderwijs-
clusters worden geadviseerd, bijgestaan en ondersteund door een drietal beleidsadviseurs en 
twee secretaresses. 
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De voorzitter van de Btg ZWS, zijnde een bestuurder van een roc, met portefeuille algemene 
zaken, is gesprekspartner voor bestuur MBO Raad. Deze wordt benoemd door het bestuur van 
de MBO Raad.  
 
De overige bestuursleden zijn:  
• De voorzitters van de onderwijsclusters, te weten zorg (duo voorzitterschap), welzijn, sport,   

schoonheids- en voetverzorging en assisterenden gezondheidszorg, zijn directeuren (of ge-
lijkwaardig niveau binnen een roc), met inhoudelijke know how van de betreffende sector. De 
onderwijsclusters zijn gegroepeerd rond herkenbare (landelijke) marktsegmenten met daar-
aan gelieerde crebo’s. Zij bewaken de directe lijn van bestuur naar de onderwijsclusters en 
omgekeerd.  

• Leden (CvB niveau) die vanuit het onderwijs zitting hebben in de Sectorkamer om zo de 
verbinding tussen de Sectorkamer en Btg te borgen. Een van deze vijf leden is tevens de 
voorzitter van de Btg ZWS. 

 
De algemene ledenvergadering sanctioneert de voordracht.  
 
De taken van het bestuur kunnen op hoofdlijnen als volgt worden omschreven:  
• De (bestuurlijke) verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de Btg te realiseren conform 

de strategische en korte termijn doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan en activiteiten-
plan.  

• Op portefeuilles bestuurlijke gesprekspartner voor de in- en externe stakeholders, waarbij als 
uitgangspunt geldt dat bij formele externe contacten op bestuurlijk niveau er altijd twee afge-
vaardigden uit het bestuur en een beleidsadviseur afgevaardigd worden.  

• Een keer per twee jaar verzorgt de Kerngroep een kennisdelingsconferentie met onderwijs-
cluster overstijgende thema’s. Deze conferentie wordt voorbereid door een werkgroep. Indien 
wenselijk worden gedurende het jaar een of meerdere (cluster overstijgende) themabijeen-
komsten georganiseerd.  

• De beleidsadviseurs zorgen voor de proactieve advisering en ondersteuning voor, tijdens en 
na het (bestuurlijke) overleg en regelen de terugkoppeling, communicatie en werken eventu-
ele acties uit.  

• Het bestuur heeft op jaarbasis minimaal vier en maximaal zes bijeenkomsten, waarvan een 
beleidsdag in september. De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit sectordirecteuren 
of gelijkwaardig en komt vier maal per jaar bijeen.  

 
De clustercommissies en de bijeenkomsten van de onderwijsclusters  
 
De clustercommissies zorg, welzijn, sport en bewegen, schoonheids- / voetverzorging en assis-
terenden gezondheidszorg hebben de volgende kenmerken:  
• De doelgroep voor de bijeenkomsten van de onderwijsclusters zijn afdelings- of opleidings-

managers met op onderwerp extra specifieke vertegenwoordigers. Denk bijvoorbeeld aan 
BPV-coördinatoren, examendeskundigen, onderwijsontwikkelaars en curriculumbouwers.  
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• De voorzitter van de clustercommissie vormt met de leden van het bekostigd onderwijs uit de 
marktsegmenten de clustercommissie. De clustercommissie heeft tot primaire taak het be-
waken en borgen van agendering van relevante branche specifieke vraagstukken binnen het 
bestuur als ook de branche specifieke inkleuring van landelijke, sectorale dossiers in de bij-
eenkomsten van de onderwijsclusters. Daarnaast is kennisdeling van belang.  

• De clustercommissie verzorgt aldus de agendastelling en voorbereiding van de bijeenkom-
sten met advisering en ondersteuning door de beleidsadviseur en secretaresse.  

• De clustercommissie zorgt voor het ‘halen en brengen’-principe bij de bijeenkomsten en be-
legt onder de onderwijsclusterleden (namens het MBO of de Btg) portefeuilles (veelal externe 
overleggen met landelijke branchepartijen op tactisch/operationeel niveau). De commissie 
bewaakt en monitort de voortgang en terugrapportage.  

• De clustercommissie organiseert in onderling overleg eventuele kenniskringen en hun fre-
quentie van bijeen komen, waarbij de herkenbare branches (zoals pedagogisch werk) leidend 
zijn. 

• Branchepartijen worden regelmatig op uitnodiging bij de bijeenkomsten van het onderwijs-
cluster betrokken.  

• De clustercommissies komen ten minste vier keer per jaar bijeen.  
• De bijeenkomsten per onderwijscluster kennen minimaal een gezamenlijk deel waarin de 

overstijgende branchethema’s een plek krijgen, waarna in subgroepen uiteen gegaan kan 
worden, indien de agenda daarom vraagt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan bespreking 
van zowel de bredere gezamenlijke vraagstukken als aan ‘smallere’ onderwerpen betreffende 
een of meerdere opleidingen.  

1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 
De samenwerkingsorganisatie SBB kent negen 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 na-
zorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  
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De sectorkamer die gelieerd is aan de Btg heet de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport en kent 
de volgende marktsegmenten: 
• Zorg; 
• Welzijn; 
• Sport en Bewegen; 
• Uiterlijke verzorging; 
• Assisterenden gezondheidszorg. 
 
N.B. De bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsver-
zorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer 
ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen 
de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad. 
 
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en markt-
segmenten. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.  
 
In het organogram (bijlage 1) is de relatie tussen de gremia van de Btg ZWS en de SBB-gremia 
uitgewerkt.  

2. Thema’s en activiteiten in 2019 
 
Op 13 september 2018 vond de Beleidsdag van de Kerngroep Btg ZWS plaats. De Beleidsdag is 
de extra Kerngroepvergadering waar het ontwikkelen van de strategische focus op het volgende 
kalenderjaar en het daarvan afleiden van geprioriteerde activiteiten centraal staan. Een goede 
gewoonte van de Kerngroep is om, als voorbereiding op nieuw of voort te zetten beleid, het lo-
pende activiteitenplan te evalueren.  
 
Uit een overzicht dat inzicht geeft in de uitvoering van de activiteiten, bleek dat alle 33 in 2018 
opgenomen activiteiten ‘lopend c.q. in uitvoering’ waren. Deze conclusie gaf aanleiding voor de 
Kerngroep om voor 2019 een scherpere focus op prioriteiten aan te brengen. Door het aantal 
activiteiten te verminderen, ontstaat immers meer focus en kan het activiteitenplan gerichtere 
sturing bieden op het beleid en activiteiten die door de Kerngroep en Btg-gremia écht belangrijk 
gevonden worden. Ook is afgesproken de voortgang van het activiteitenplan vaker in de Kern-
groep te gaan bespreken.  
 
Aan de Algemene Ledenvergadering is op 27 september 2018 gevraagd input te geven aan het 
activiteitenplan. De bijdrage van de ALV is in dit activiteitenplan verwerkt. NB Voor de kerngroep: 
de bijdrage van de ALV is in een andere kleur weergegeven. 
 

  

http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers
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De activiteiten hieronder zijn voorzien van twee soorten aanduidingen: 
1. Een “P” bij een bepaalde activiteit duidt op “prioriteit”. Dit wil zeggen dat het thema en (even-

tueel nog te benoemen activiteiten) binnen kerngroepvergaderingen, onderwijsclusters en alv 
structureel besproken wordt; 

2. Een “M” bij een bepaalde activiteit duidt op “monitoren”. Dit wil zeggen dat de Kerngroep het 
thema als belangrijk ziet, maar dat het betreffende thema of activiteit vooral dan besproken 
wordt wanneer er zich binnen het thema iets actueels voordoet. Is dit niet het geval dan is het 
thema of de activiteit vooral ‘going concern’ en volgt geen specifieke vermelding in dit activi-
teitenplan.  

2.1. Thema 1: belangenbehartiging 
 

Belangenbehartiging is één van de hoofdtaken van de Btg ZWS. Daarbij kan gedacht worden 
aan participatie in de gremia van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsle-
ven (SBB), maar ook aan het inbrengen van het belang van de leden in verschillende nationale 
overlegtafels zoals actieprogramma’s en regie- en stuurgroepen gericht op beroepsontwikke-
ling en arbeidsmarktknelpunten. 

 
Thema 1: Belangenbehartiging 
Activiteit Beschrijving P/M 
1 De Btg zal adequaat inspelen op de grotere rol die regionale samenwerkingsver-

banden tussen onderwijs en arbeidsmarkt gaan spelen en dit vertalen naar de wijze 
waarop de Btg de belangen van haar leden het meest effectief kan behartigen. De 
diversiteit tussen regio’s zal meer aandacht krijgen in de btg zodat alle regio’s zich 
vertegenwoordigd weten.  

P 

2.2. Thema 2: beroepspraktijkvorming 
 
Binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport is de beroepspraktijkvorming onderwerp van ge-
sprek. Om meer focus aan te brengen in deze discussies, zal de bedrijfstakgroep activiteiten 
uitzetten om de volgende inzichten te verwerven: 

 
Thema 2: Beroepspraktijkvorming 
Activiteit Beschrijving P/M 
2 De Btg ZWS stelt zich in 2019 tot taak om te ijveren voor voldoende en (liefst) inno-

vatieve beroepspraktijkvormingsplaatsen door intensief samen te werken met regi-
onale partners, en SBB in haar erkenningsbeleid voor leerbedrijven gelijke tred te 
laten houden op deze ontwikkelingen.  

P 
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2.3. Thema 3: (macro)doelmatigheid 
 

Het thema (macro)doelmatigheid staat prominent op de agenda van de Btg. In het paritair 
overleg binnen SBB zal dit thema ook geagendeerd worden. Het is zaak goed grip te 
krijgen op dit vraagstuk, mede doordat het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid 
MBO (verder: Cmmbo) in 2018 veel stof heeft doen opwaaien binnen de MBO Raad en 
de scholen.4 De zienswijze van de Cmmbo op doelmatigheid is naar de opvatting van de 
Btg te beperkt. Het is dus zaak de doelmatigheid van onze opleidingen goed tegen het 
licht te houden en proactief het bredere perspectief op doelmatigheid voor het voetlicht te 
brengen.  

 
Thema 3: (macro)doelmatigheid 
Activiteit Beschrijving P/M 
3 Binnen de Btg staat de (macro)doelmatigheid van onze opleidingen ook in 2019 

stevig op de agenda. De Btg zal proactief een breed perspectief op doelmatigheid 
formuleren om zo tegenwicht te kunnen bieden tegen een te enge visie op wat doel-
matig is (en zoals die in 2018 door de Cmmbo gehanteerd wordt).  

P 

4 De Btg ZWS zal in 2019 blijven inzetten op het creëren van een gelijk speelveld 
voor bekostigd en niet-bekostigd (initieel en niet-initieel) onderwijs. Tegelijkertijd zet 
de Btg in op het beter leren kennen van onze commerciële partners c.q. concurren-
ten, onder meer via contacten met de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding 
(Nrto).  

P 

 

2.4. Thema 4: aansluiting met het vmbo en hbo 
 

Eén van de lijnen uit het manifest ‘Het mbo in 2025’ luidt: ‘Studenten gaan soepel 
door de beroepskolom met een eigen portfolio’. In 2018 kwam daarnaast nog de be-
leidsbrief Sterk Beroepsonderwijs tot stand, waarin het Ministerie van OCW samen 
met VO Raad en MBO Raad een aantal ontwikkelthema’s afspreken om de aanslui-
ting vmbo en mbo te verbeteren. Ook de Btg ZWS is van mening dat een goede af-
stemming en aansluiting tussen het vmbo, mbo en hbo essentieel is voor studenten 
en arbeidsmarkt.  

  

                                                      
4 Cmmbo, Advies arbeidsmarktperspectief van creatieve opleidingen, 2018. 
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Thema 4: aansluiting met het vmbo en hbo 
Activiteit Beschrijving P/M 
5 De Btg gaat voor een sterk mogelijke beroepskolom. In dat kader participeert de 

Btg c.q. het bureau in verschillende gremia om de onderlinge samenwerking te sti-
muleren.5 Kennis van elkaars’ sectoren schiet in het algemeen echter tekort. De Btg 
zal daarom in haar gremia in 2019 geregeld aandacht besteden aan het vergroten 
van deze kennis en onderlinge samenwerking om tot een sterkere beroepskolom te 
komen.  

P 

 

2.5. Thema 5: toekomstgericht opleiden 
 
De beroepen in onze sectoren zijn volop in beweging. Het is voor de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt van groot belang om samen met onze sociale partners de trends en ontwikkelin-
gen continu en zorgvuldig te bespreken, om zo de mogelijkheden en kansen ten behoeve van 
de toekomstige beroepen en opleidingen te overzien en te benutten. Wederzijds vertrouwen is 
daarbij essentieel om de portfolio van de Btg ZWS actueel te hebben en houden.  

 
Thema 5: toekomstgericht opleiden 
Activiteit Beschrijving P/M 
6 De Btg ZWS zal de ontwikkelingen in het dossier Dienstverlening, en dan in het 

bijzonder het profiel helpende zorg en welzijn (hzw), nauw volgen. Doel is  de ont-
wikkeling van een nieuw beroepscompetentieprofiel hzw door de branche (dat in 
2018 wordt vastgesteld en in 2019 ingevoerd) te koppelen aan de visie die wij heb-
ben op de doelgroep en benodigde aanpassing van het kwalificatiedossier.  

P 

7 De Btg formuleert in 2019 activiteiten om de aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt via de portfolio6 te optimaliseren. Innovatie in het onderwijsaanbod staat 
voorop evenals het flexibiliseren van de kwalificatiestructuur en het aanbod van de 
scholen. De Btg stimuleert het delen van kennis tussen scholen onderling en brengt 
initiatieven om de portfolio te optimaliseren in de SBB-gremia in.  

P 

8 De Btg ZWS is van mening dat een leven lang ontwikkelen grote kansen biedt met 
het oog op de bestrijding van de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt. De educa-
tieve infrastructuur die wij als roc’s hebben gerealiseerd, kan nog veel meer ten 
goede komen aan doorstarters en herstarters zodat zij voor de arbeidsmarkt meer 
toegevoegde waarde hebben. De Btg zal op dit punt in al haar gremia geregeld 
informatie ophalen om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: wat doen de 
roc’s al op dit gebied? Wat zijn succesfactoren? Waarvan kunnen we onderling le-
ren en waar liggen de mogelijkheden voor samenwerking in de regio’s? 

P 

                                                      
5 Zoals in de SPV Zorg & Welzijn in het vmbo, en de Regiegroep beroepsprofielen/LOOV waarin het hbo 
zitting heeft. 
6 Onder de portfolio kunnen we verstaan het geheel aan opleidingen, crossovers, certificaten, keuzedelen 
en activiteiten in het kader van een leven lang ontwikkelen. 
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2.6. Thema 6: gelijke kansen voor iedereen 
 

Het in 2018 gesloten Bestuursakkoord tussen de mbo-sector en het Ministerie van OCW kent 
drie belangrijke thema’s. Dit zijn (a) het mbo innoveert, (b) het mbo is voor iedereen, en (c) het 
mbo is voor een leven lang ontwikkelen. Binnen de Btg is veel aandacht voor het eerste en 
derde thema, maar het thema gelijke kansen kan en moet meer aandacht krijgen. Daarom 
formuleert de Btg de volgende activiteit. 

 
Thema 6: gelijke kansen voor iedereen 
Activiteit Beschrijving P/M 
9 De Btg ZWS werpt zich op als voorvechter van gelijke kansen voor alle studenten. 

Hier horen verschillende activiteiten bij:  
(4) We gaan de effecten van de Wet Toelatingsrecht monitoren door aan onze 

leden te vragen welke interventies zij plegen en wat het effect hiervan is; 
(5) We brengen studentenstromen (bijvoorbeeld van 2 naar 4) in kaart en ana-

lyseren deze data in relatie tot het studiesucces van deze studenten;  
(6) We brengen het thema stagediscriminatie naar voren door good practices 

te verzamelen en analyseren. De Btg schakelt externe deskundigheid in om 
kennis bij onze leden te verdiepen de over oorzaken van stagediscriminatie 
en het effect van interventies. 

P 

2.7. Thema 7: examinering  
 

De kwaliteitsverhoging én het hubo(e)-proof7 maken van de examinering (product en proces), 
alsmede het borgen van het vertrouwen in de waarde van de mbo/diploma´s zijn belangrijke 
speerpunten voor de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport voor het komende jaar. Er is sinds 
2018 sprake van een focusverschuiving ten opzichte van voorgaande jaren in de richting van 
de examinering van keuzedelen. Keuzedeelexamens zijn zo omvangrijk en gedetailleerd ge-
worden, dat er grote uitvoeringsproblemen ontstaan in het onderwijsproces. We zoeken geza-
menlijk naar wegen om de examinering van keuzedelen zo lean en mean mogelijk te maken. 

  
Thema 7: Examinering 
Activiteit Beschrijving P/M 
10 De borging van onze examinering – waaronder die in de beroepspraktijk - is een 

aandachtspunt voor de Btg ZWS. In het bijzonder betreft het de wijze waarop de 
inspectie toezicht houdt op de examinering in relatie tot de inkoop van examens van 
gecertificeerde examenleveranciers.  

M 

  

                                                      
 
 
7 Hubo(e) staat voor haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar, organiseerbaar en examineerbaar.  
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Thema 7: Examinering 
Activiteit Beschrijving P/M 
11 De examinering van de keuzedelen is ook in 2019 een thema waarvoor geldt dat de 

Btg de vinger aan de pols wil houden. Lean en mean is het uitgangspunt. 
M 
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Bijlage 1 Organogram 

 
 

ALV BTG ZWS

Kerngroep
Btg ZWS

Onderwijscluster ZorgClustercom-
missie Zorg

Onderwijscluster WelzijnClustercom-
missie Welzijn

Vergaderen deels samen

Sectorkamer 
ZWS

Marktsegment Sport en 
Bewegen 

Marktsegment
Zorg & Welzijn  

Afvaardiging

Marktsegment
Assisterende Gezondheidszorg

Clustercom-
missie AG

Onderwijscluster Assisterenden 
Gezondheidzorg

Clustercom-
missie S&B

Onderwijscluster 
Sport en Bewegen

ALV BTG VGG

Kerngroep
Btg VGG

Clustercom-
missie UV

Marktsegment Uiterlijke 
Verzorging

Onderwijscluster 
UV

Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven 

(SBB)

Werkgevers &
werknemers

(on)bekostigd 
beroepsonderwijs

Af
va

ar
di

gi
ng

Organogram Btg ZWS i.s.m. SBB



14 
 

Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 
 
Samenstelling Kerngroep Btg ZWS in 2019 
 

Naam Functie School  
Jeannie Bertens Lid Kerngroep, vz oc Assisterende Gezond-

heidszorg en vz ms ag 
Koning Willem I College 

Bemelmans, Harrie Lid Kerngroep, vz oc* welzijn, lid ms zorg & 
welzijn 

Nova College 

Vacature Lid Kerngroep, vz oc zorg, vz ms zorg & wel-
zijn 

 

Riethof, Mirjam Lid Kerngroep, vz ms uiterlijke verzorging ROC van Amsterdam 
Romeijnders, Anky Lid Kerngroep, lid sk Albeda College 
Van den Broek, Marcel Lid Kerngroep, vz oc sport en bewegen, vz 

ms sport en bewegen 
Mondriaan 

Van der Linden, Ineke  Lid Kerngroep, lid sk ROC Top 
Van der Zanden, Gusta  Lid Kerngroep, lid sk Deltion College 
Van Maanen, Paul   Vz Kerngroep, vz sk  ROC Midden Nederland 
Vroom, Hanny Lid Kerngroep ROC van Amsterdam 
* sk: sectorkamer; oc: onderwijscluster, ms: marktsegment 

 
Samenstelling clustercommissie Zorg 
 
Elke Btg heeft een of meerdere onderwijsclusters, waarbij coördinatie kan plaats vinden door een clus-
tercommissie.  
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Beekmans, Rob ROC Friese Poort Lid 
Binsbergen, Arend-Jan ROC Midden Nederland Lid 
Dassen, Aly Albeda College Lid 
De Jonge, Joke Noorderpoort Lid 
Schat, Astrid MBO Utrecht Lid 
Verhoeven, Josje  ROC Rivor Lid 
Vacature  Voorzitter 

 
  



15 
 

Samenstelling clustercommissie Sport en Bewegen  
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Hamhuis, Bert Landstede Lid 
Karsten, Goos Friesland College Lid 
Van den Broek, Marcel  ROC Mondriaan Voorzitter 
Van der Hoef, Carolien ROC Midden Nederland Lid 
Van Gent, Jaco Deltion College Lid 

 
Samenstelling clustercommissie Assisterenden Gezondheidszorg 
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Bertens, Jeannie  Koning Willem 1 College Voorzitter 
Kramer, Anne-Mieke Koning Willem 1 College Lid 
Makkinga, Ineke Deltion College Lid 
Pampiermole, Lida  ROC Friese Poort Lid 
Smit, Klaasje Deltion College Lid 

 
Samenstelling clustercommissie Welzijn 
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Bemelmans, Harrie ROC Nova College Voorzitter 
Hut, Carolina Summa College Lid 
Karsten, Jacqueline ROC van Amsterdam Lid 
Kolk-Dekker, Gezina van der MBO Amersfoort Lid 
Meijering, Mark Rijn IJssel  Lid 
Sanders, Wytkse  ROC West-Brabant Lid 

 
Samenstelling van de marktsegmenten 
 
Voor de samenstelling van de marktsegmenten verwijzen we u graag naar de website van SBB: 
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-zorg-welzijn-en-sport.   

  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-zorg-welzijn-en-sport
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Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 
1. Albeda College 
2. Alfa-college 
3. Arcus College* 
4. Aventus 
5. Da Vinci College 
6. Deltion College 
7. Drenthe College 
8. Friesland College 
9. Gilde Opleidingen 
10. Graafschap College 
11. Hoornbeeck College 
12. Koning Willem I College 
13. Landstede 
14. MBO Amersfoort 
15. MBO Rijnland (voorheen ID College en ROC Leiden) 
16. MBO Utrecht  
17. Noorderpoort 
18. Regio College 
19. Rijn IJssel 
20. ROC A12 
21. ROC De Leijgraaf 
22. ROC Friese Poort 
23. ROC Horizon College 
24. ROC Kop van Noord-Holland 
25. ROC Leeuwenborgh* 
26. ROC Menso Alting 
27. ROC Midden Nederland 
28. ROC Mondriaan 
29. ROC Nijmegen 
30. ROC Nova College 
31. ROC Rivor 
32. ROC Ter AA 
33. ROC Tilburg 
34. ROC Top 
35. ROC van Amsterdam 
36. ROC van Flevoland 
37. ROC van Twente 
38. ROC West-Brabant 
39. Scalda 
40. Summa College 
41. Zadkine  
* Arcus College en ROC Leeuwenborgh kregen op 8 oktober 2018 toestemming van de Minister OCW 
om te fuseren. De fusie krijgt vanaf het schooljaar ’19-’20 concreet gestalte (w.o. een nieuwe naam).  
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