
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenplan 2018 

Bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving 
 

 

Btg TGO 

 

 

 

 

  



 

 

Auteur(s) : Mirjam Hensels en Sabine Mul (beleidsadviseurs) 

Josefien Meijer-Wilk (tekstbewerking en lay-out) 

MBO Raad : Houttuinlaan 6 

Postbus 2051 

3440 DB  Woerden 

T: 0348 - 75 35 00 

E: info@mboraad.nl 

I: www.mboraad.nl 

Woerden : 6-10- 2017 

Versienummer : 1.0 

 

mailto:info@mboraad.nl


  3/15 

Voorwoord 

 

De activiteiten van de btg TGO ontstaan uit de wensen van de aangesloten leden enerzijds en worden 

anderzijds georganiseerd om te voldoen aan de drievoudige taakstelling van de btg te weten: 

belangenbehartiging, kennisdeling en uitvoering projecten. 

 

Op basis van de evaluatie die in 2017 heeft plaatsgevonden onder de leden gaat de btg in 2018 

ervaring opdoen met een meer thematische aanpak van het onderdeel kennisdeling. Hierbij wordt op 

directie/managementniveau geen onderscheid meer gemaakt tussen leden van de diverse 

onderwijsclusters en/of instellingsvertegenwoordigers, maar worden alle disciplines met elkaar 

verbonden. Daarnaast wordt er naar analogie van de opleidingen in het MEI- (Metaal, Electro en 

Installatietechniek) en PLOT- (Proces- Laboratorium en Operationele techniek) domein een 

(docenten)vakgroep ingericht rondom opleidingen in de BIB (Bouw, Infra en beschermingstechniek) 

en H&M (Hout & Meubel). Hiermee borgen we de vakinhoudelijke deskundigheid richting de 

marktsegmenten binnen SBB. 

 

In 2018 zal de onderwijsgeleding van de btg TGO ook op diverse terreinen nog meer samenwerking 

zoeken met het bedrijfsleven om samen vorm en inhoud te geven aan het Leven Lang Ontwikkelen 

voor de starters, herstarters en doorstarters binnen het techniekonderwijs. 

Aanknopingspunten hiervoor zijn het Landelijke Techniekpact, de Bouwcoalitie en de 

toekomstagenda’s rondom Smart Energy en Smart Industry. 

We zullen nog meer dan ooit de handen ineen moeten slaan om tegemoet te komen aan de 

toenemende vraag naar toekomstbestendige vakdocenten en medewerkers in de techniek. 

Ook kunnen (beroeps-)onderwijs, en ondernemers elkaar versterken door regionale 

samenwerkingsverbanden in zogenaamde Technohubs aan te gaan. Op landelijk niveau faciliteert de 

btg dit d.m.v. het leveren van bijdragen aan onderzoek en kennisdeling. 

 

Otto Jelsma 

Voorzitter btg TGO 

4-10-2017 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg TGO 

 

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. Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere 

onderwijsclusters, gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s).  

 

De bedrijfstakgroepen hebben twee kerntaken:  

 De btg behartigt namens en samen met het sectorale onderwijsveld de sectorale en 

overstijgende onderwijsbelangen passend binnen het beleid van de MBO Raad. Doel is de 

sectorale onderwijskwaliteit te verbeteren dan wel te optimaliseren. 

 De btg behartigt de sectorale belangen van het onderwijsveld in de sectorkamers. Het gaat 

hierbij om een doeltreffende inbreng voor: 

- de door SBB in sectorkamers belegde thema’s (kwalificeren en examineren, bpv en 

doelmatigheid), en  

- andere thema’s op basis van het sectorkamerjaarplan.  

De kerngroep van de btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om binnen de landelijk 

vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad sectorale afspraken en besluiten te nemen. 

Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 

 

Meer informatie over de btg 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 ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB 

(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de 

marktsegmenten als ook andere landelijke gremia door (vormen van) 

achterbanraadpleging; 

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

maken sectorale afspraken. 

 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; 

https://www.mboraad.nl/sectoren/techniek-en-gebouwde-omgeving-tgo
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- 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 

 

Een handreiking met alle relevante informatie over de bedrijfstakgroepen en sectorkamers is 

beschikbaar via de beleidsadviseur(s) van de bedrijfstakgroep. 

1.3 Btg TGO gremia 

De btg TGO kent vanaf januari 2018 de volgende gremia 

1. Agendacommissie 

2. Kerngroep 

3. Btg tgo ledenbijeenkomsten 

4. Themabijeenkomsten / studiedagen 

5. Netwerken 

6. Werkgroepen 

7. Projectgroepen 

 

1. Agendacommissie (Belangenbehartiging) 

 Doel: bespreken wat op de agenda komt van de verschillende overleggen/sessies en hoe 

het onderwerp wordt aangevlogen. 

 Deelnemers: voorzitter en vicevoorzitter van de kerngroep met de beleidsadviseurs en de 

secretaresse. 

 Frequentie: 4x per jaar 

 

2. Kerngroep (Belangenbehartiging) 

 Doel: dagelijkse leiding btg en linking pin naar overige gremia. 

 Deelnemers: voorzitter is een onderwijslid van de Sectorkamer (hoeft niet perse de (vice-) 

voorzitter van de Sectorkamer te zijn), leden zijn linking pins naar marktsegmenten en btg 

netwerken. 

 Frequentie: bijeenkomsten 4x per jaar (i.v.m. voorbereiding begroting en jaarverslag). 

Zoveel mogelijk afstemming per mail / telefoon. 

 

Conform het huidige reglement van de MBO Raad is de kerngroep (o.a.) belast met de dagelijkse 

leiding van de btg en bestaat uit 4 tot 12 leden (waaronder alle onderwijsleden van de Sectorkamer). 

Om het geheel te kunnen overzien en slagvaardig te kunnen zijn is een kerngroep noodzakelijk. 

Conform het huidig reglement zijn alle onderwijsleden van de Sectorkamer ook lid van de kerngroep.  

In de nieuwe structuur stellen wij voor om 1 of 2 linking pins naar de Sectorkamer te benoemen. Eén 

van die linking pins vervult de rol van voorzitter kerngroep en btg (dit hoeft niet per definitie de 

voorzitter /vicevoorzitter van de Sectorkamer te zijn). De overige onderwijsleden Sectorkamer hoeven 

dan niet meer naar de kerngroepvergadering. 
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De kerngroep kiest daarnaast een vicevoorzitter en financieel contactpersoon (benoemd uit de 

kerngroepleden). 

 

V.w.b. de overige leden van de kerngroep wordt voorgesteld om als uitgangpunt te kiezen voor linking 

pins met de marktsegmenten en netwerken.  

Waarbij opgemerkt dat dit conform Huishoudelijk Reglement ook instellingsvertegenwoordigers zijn. 

Dit betreft dus 8 (marktsegmentleden), met kennis en ervaring van onderwijs binnen een bepaalde 

branche. Zij kunnen signalen etc. meenemen vanuit de btg naar marktsegmenten en omgekeerd. 

Mocht de marktsegmenten indeling in de toekomst aangepast worden, dan kan dit ook in de 

kerngroep aangepast worden. 

Daarnaast zijn er leden zijn een linking pin vormen naar btg netwerken (vakgroepen)  

De voorzitter is een onderwijslid sectorkamer.  

 

 

3. Btg TGO leden(inloop-)bijeenkomsten (belangenbehartiging + 

kennisdeling/netwerkfunctie)  

 

 Doel: informeren, input ophalen, signaleren en richting bepalen. Tevens besluitvorming 

over zaken conform Huishoudelijk reglement (door de instellingsvertegenwoordigers) 

 Deelnemers: alle door de MBO Raad leden (bestuurders) aangewezen 

instellingsvertegenwoordigers en hun vooraf opgegeven vertegenwoordigers van 

techniekopleidingen (management + docenten). Vergelijkbaar met btg ALV + alle 

onderwijsclusters. 

Hier komen diegenen die zich aangetrokken voelen tot de agenda en/of een stem willen 

laten horen. Voorbereiding en ondersteuning door btg-adviseurs en secretaresses. 

 Frequentie: 4x per jaar, passend bij de overlegsystematiek van SBB, afhankelijk van 

noodzaak kan er een extra inloop/belangenbehartigingsdag gepland worden.  

 

Veel onderwerpen in het kader van de belangenbehartiging zijn algemeen van aard en komen vaak 

voort uit Sectorkamer/SBB zaken. Daarnaast zijn er onderwerpen/thema’s die een sectorale insteek 

vragen waarvoor het van belang is om de leden te raadplegen / informeren. Denk hierbij aan nadere 

instroomeisen, 4-jarige opleidingen, ‘meisjes in techniek’, Techniekpact, Bouwagenda. 

 

De agendapunten van deze dagen worden bepaald door een opzet waarbij onderwerpen die alle 

opleidingen overstijgen eerst worden geagendeerd en vervolgens een onderverdeling naar 

onderwerpen of specifieke invulling per branche zodat leden eenvoudig kunnen in- en uitlopen. 

 

In dit voorstel is er één groot onderwijscluster TGO waarin alle opleidingsrichtingen vertegenwoordigd 

zijn door een door het CvB aangewezen instellingsvertegenwoordiger + één of meerdere door de 

instellingsvertegenwoordiger aangewezen persoon/personen. 

 

4. Themabijeenkomsten /studiedagen (Kennisdeling/Netwerkfunctie) 

 Doel: verdieping/verkenning van inhoudelijke onderwerpen en netwerkfunctie. 

 Deelnemers: op basis van inschrijving (aankondiging via mailbestand en nieuwsbrieven). 

Dagvoorzitter varieert op basis van inhoud van de themadag.  

 Frequentie: op basis van thema’s die genoemd zijn in het activiteitenplan en op basis van 

actualiteit (dus niet themadag als doel op zichzelf). 
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In de inloop/belangenbehartigingsdagen worden onderwerpen/thema’s opgehaald bij de leden 

waarvoor verdiepende sessies nodig/wenselijk zijn. Werkgroepen organiseren deze dagen/sessies. 

Geïnteresseerde leden kunnen zich via oproepen aan alle leden opgeven voor deze werkgroepen. Op 

deze thema/kennisdeling/studiesessies komen onderwerpen uitgebreider aan bod en worden actieve 

workshops, dan wel werksessies georganiseerd. Dit biedt scholen de mogelijkheid meerdere 

inhoudsdeskundigen naar deze dagen te laten gaan en zelf actief een bijdrage te leveren.  

 

Vanuit evaluatie van deze dagen kunnen suggesties voor vervolg worden gedaan in de vorm van 

vervolg dag/sessie en/of projecten. 

 

5. Netwerken (kennisdeling/netwerkfunctie) 

 Doel: specifieke inhoudelijke kennis delen. 

 Deelnemers: per netwerk te bepalen (docenten, medewerkers met taken (coördinatoren 

internationalisering). 

 Voorbereiding en ondersteuning door btg-adviseurs en secretaresses. 

 Frequentie: per netwerk te bepalen. 

 

Anders dan projectgroepen en werkgroepen die een kortstondig karakter hebben met een duidelijk 

eindresultaat, zijn er (bestaande) groepen die specifieke kennis en informatie delen die anders bij de 

scholen zelf blijft hangen (Vakcommissies - inhoudsdeskundigen voor o.a. marktsegmenten, netwerk 

Internationalisering Techniek). Vanuit deze netwerken ontstaan werkgroepen of projecten (studiereis, 

ontwikkeling lesmateriaal). De netwerken kunnen fysiek bij elkaar komen en kennis delen via 

berichtgeving in de nieuwsbrieven c.q. per mail. 

 

6. Projectgroepen (projecten) 

 Doel: een product opleveren op basis van wensen van de leden (projectgroep). 

 Deelnemers: projectgroepen bestaan uit inhoudsdeskundigen/experts. Inzet wordt 

vergoed.  

 Projectgroepen kennen een langere doorlooptijd en worden aangestuurd door een 

(externe)projectleider. Terugkoppeling van de voortgang en uitkomsten/resultaten vindt 

plaats in de inloop/belangenbehartigingsdagen en/of thema/kennisdeling/studiesessies. De 

kerngroep treedt op als opdrachtgever. 

  Frequentie: de aard van de opdracht bepaalt de vergaderfrequentie. 

 

7. Werkgroepen (Projecten landelijk/sectoraal) 

 Doel: een vraagstuk kort verkennen en hierop adviseren. 

 Deelnemers: Werkgroepen bestaan uit inhoudsdeskundigen/experts. Werkgroepen 

bestaan uit onderwijsleden, kiezen een voorzitter uit hun midden, zijn kortstondig van duur, 

zij brengen kort iets in kaart en/of bereiden een activiteit voor. Inzet wordt niet vergoed.  

Terugkoppeling van de voortgang en uitkomsten/resultaten vindt plaats in de 

inloop/belangenbehartigingsdagen en/of thema/kennisdeling/studiesessies. Werkgroepen 

ontstaan op verzoek van de kerngroep, onderwijsleden sectorkamer/marktsegmenten of 

leden btg TGO. 

 Frequentie: afhankelijk van wat noodzakelijk is. 
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Nieuwe functie Nieuwsbrief btg TGO 

Daar de verschillende overleggen die we nu gewend zijn verdwijnen en er andere 

bijeenkomsten voor in de plaats komen met andere vertegenwoordigers aan tafel, maakt dit dat 

het belangrijker wordt om de ‘verslagen’ breder te verspreiden. Dit betekent dat ook de vorm 

van verslagen anders wordt. De interne Nieuwsbrief btg TGO leent zich hier goed voor. Dit 

vraagt wel een andere wijze van uitwerken. Namelijk op dusdanige wijze dat het voor een brede 

groep betrokkenen begrijpelijk is. 

Daarnaast blijft de Nieuwsbrief relevant om techniek-specifieke zaken met elkaar te delen. 

 

1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 

De samenwerkingsorganisatie SBB kent acht sectorkamers. Daarin bespreken onderwijs en 

sociale partners in paritair verband de sectorale (aansluitings)vraagstukken die te maken 

hebben met het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, 

beroepspraktijkvorming en doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten één of 

meerdere marktsegmenten in rond verwante opleidingsclusters of thema’s. Deze 

marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de 

sectorkamer. 

 

Om de last en ruggenspraak van het sectorale onderwijs te borgen is er een directe verbinding 

tussen de onderwijsleden van de sectorkamers en de kerngroepen van de bedrijfstakgroepen. 

De onderwijsleden van de sectorkamers (bestuurders van mbo-scholen) zitten in ieder geval in 

de kerngroep van de btg. Binnen een btg zijn een aantal onderwijsclusters geformeerd rond 

verwante opleidingsclusters waarbij sprake kan zijn van een (coördinerende) clustercommissie. 

De onderwijsleden van de marktsegmenten zijn actieve btg-leden, die onder 

verantwoordelijkheid van de kerngroep zijn geworven en afgevaardigd en een rol spelen in de 

onderwijsclusters (en/of clustercommissies). 

 

De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en 

nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  

 

De sectorkamer die gelieerd is aan de btg heet Techniek en Gebouwde Omgeving. 

De sectorkamer TGO kent de volgende marktsegmenten: 

 Metaal en metalektro 

 Procesindustrie en laboratoria 

 Burger en utiliteitsbouw 

 Technische installaties en systemen 

 Infra 

 Hout en meubel 

 Gespecialiseerde aanneming 

 Afbouw en onderhoud 

 

Achtergrondinformatie 

Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en 

marktsegmenten.  

  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-techniek-en-gebouwde-omgeving
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2 Activiteiten BTG TGO 2018 

De leden van de btg TGO hebben op 4-10-2017 ingestemd met onderstaande activiteiten in 2018: 

  

SBB 

Sectorkamervergadering TGO + Vooroverleg (en NRTO) 

Agendacommissie Sectorkamer + secretarissenoverleg themabijeenkomsten 

Marktsegmentenvergadering (8) x4 +vooroverleg 

MBO Raad 

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

voorbereiding / input TGO aangelegenheden bestuur / directie MBO Raad 

  

1. Agendacommissie 

2. Kerngroep 

3. Btg tgo ledenbijeenkomsten: Onderwerpen: sectorkamer/marktsegment agenda wettelijke 

taken, begroting, activiteitenplan, kennisdeling uit werkgroepen, projecten, inhoudelijke thema's 

4. Btg tgo themabijeenkomsten / studiedagen 

Themadag btg TGO (op basis van actualiteit) 

Onderwijsdag Laboratoriumtechniek (29 maart 2018) voor rekening scholen 

Studiedag docenten Procestechniek (2-daagse) voor rekening scholen 

Studiereis Euregio (kosten voor eigen rekening scholen was al afgesproken) 

Docentendag BIB en H&M (22 maart 2018) voor rekening scholen 

5. Netwerken 

Vakgroep MEI (docenten) 

Vakgroep Laboratoriumtechniek (docenten) 

Vakgroep Procestechniek (docenten) 

Vakgroep BIB (docenten) 

Vakgroep H&M (docenten) 

Netwerk Internationalisering Techniek (MEI opengesteld voor heel TGO) 

Netwerk BIB (o.a. opleidingsbedrijven in de bouw , flexibiliteit en maatwerk) 

6. Werkgroepen 

Werkgroep middenkaderfunctionaris Bouw en Infra 

Werkgroep bouwcoalitie Human Capital agenda 

Werkgroep keuzedelen in relatie tot hbo Proces + Lab 

Werkgroep keuzedelen werksessies organiseren 

Werkgroep smart industry + fieldlab 

Werkgroep toekomstagenda installatiebranche 

Werkgroep bij elkaar in de keuken kijken en binding versterken Procestechniek 

Werkgroep samenvoeging kwalificatiedossier ‘voeding en procesoperator’ 

  

7. Projecten 

Project Vernieuwingsnetwerk opleiden in de bouw 

Project Monitoring project deskundigheidsbevordering praktijkbeoordelaars  

Project Vertaling eindproduct deskundigheidsbevordering praktijkbeoordelaars naar BIB 

Project Regie op leermiddelen (vervolg) 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Organogram 

Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 

Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO  
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Bijlage 1 Organogram 

 

 

  



 

Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 

Samenstelling kerngroep nader vorm te geven 

 

TGO Naam  Mbo-school  Functie (in kerngroep)  

  Voorzitter  

  Vice-voorzitter   

  Financieel Contactpersoon  

  Linking-pin marktsegment MM 

  Linking-pin marktsegment TIS 

  Linking-pin marktsegment BU 

  Linking-pin marktsegment PL 

  Linking-pin marktsegment H&M 

  Linking-pin marktsegment GA 

  Linking-pin marktsegment AO 

  Linking-pin marktsegment Infra 

  Vz vakgroep MEI 

  Vz vakgroep BIB 

  Vz vakgroep H&M 

  Vz vakgroep PLOT 

 

Binnen SBB verband  

Onderwijsleden sectorkamer TGO 

TGO Naam  Mbo-school  Functie  

Otto Jelsma  ROC ID College  Voorzitter Sectorkamer TGO 

Frans Veringa  HM College   

Carl Govers  ROC Tilburg   

Wim van Amersfoort   Regio College   

vacature   

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 

Herman Tijhuis  ROC van Twente 

Peer van Arendonk ROC Midden Nederland 

Jos Snijders  Regio College 

Cees van Gerwen ROC Tilburg 

Klaas Bakker  Deltion College 

Klaas Kort  Friesland College 

Gerard Meyer  ROC Mondriaan (tevens voorzitter) 

Muriel Veenstra  NCOI 
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Marktsegment 2 Procesindustrie en Laboratoria 

Gertjan Visse  ROC West-Brabant  

Meindert Lippits  ROC Leiden 

Erik Boehle  Zadkine 

Johan Soer  ROC van Twente 

Hans Wentink   STC 

Annemieke v.d. Velde VAPRO 

 

Marktsegment 3 Burger & Utiliteitsbouw 

Loes Jansen  ROC Mondriaan 

Eddy Gruppen  ROC van Twente  

Annette Korink  Nova College 

 

Marktsegment 4 Technische installaties en systemen 

Dick Theunisse  Hoornbeeck College 

Luuk Winkel  Aventus 

Gert Buisman  Alfa College (tevens voorzitter) 

Cees van Gerwen ROC Tilburg 

Armand Langendoen Zadkine 

vacature   NRTO 

 

Marktsegment 5 Infra 

Hans Poppe  ROC van Twente 

Ton Laarman  Soma College 

Armand Langendoen  Zadkine 

Erwin Brouwer  Koning Willem I College 

Hubert Lamers  NCOI 

 

Marktsegmenten 6 Hout en Meubel 

Harm Deiman  Summa College  

John Stam  ROC van Twente 

Heleen van Baarsen Hout- en Meubileringscollege  

 

Marktsegment 7 Gespecialiseerde aanneming 

Wim Diender  Deltion College 

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 

Marcel van der Borden  Nimeto 

Hilbert Everts  Drenthe College 
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Bijlage 3  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep Techniek en 

Gebouwde Omgeving 

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         

 


