
 

 

 

 
 
 

 
 
Hoogtepunten jaarverslag 2015 
 
Als btg zijn we het meest trots op de betrokkenheid van onze leden en hun ambitie en drive om zaken 
gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Dit was allereerst te zien in de goede bezetting van de diverse 
gremia van de btg nieuwe stijl, en ook zeker in de goede opkomst van onze leden bij vergaderingen 
en themadagen die vanuit de btg werden georganiseerd.  

Daarnaast vroeg de inrichting van de maritieme dossiers veel aandacht vanwege de specifieke 
regelgeving in die sector. Intensief overleg tussen de scholen met maritieme opleidingen, 
bedrijfsleven, SBB en de ministeries OCW en I&M leidde uiteindelijk tot overeenstemming over de 
inrichting van deze dossiers. 
 
Examinering 
• Vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen’ stelde de MBO Raad subsidie 

beschikbaar om de examinering binnen instellingen verder te professionaliseren.  
Voor vier examineringsprojecten van de btg MTLM zijn subsidieaanvragen gedaan en alle vier 
werden gehonoreerd.  

o Start en inrichting ESTEL (examenstichting voor transport en logistiek) 
o Ontwikkelen digitale beoordelingstool 
o Harmoniseren examinering maritieme opleidingen 
o Examineren van keuzedelen in de beroepspraktijk 

• Samen met de btg Voedsel, Groen, Gastvrijheid werd een digitale beoordelingstool voor BPV 
beoordelingen ontwikkeld. Eind 2015 was dit instrument gevuld voor de opleidingen in de 
Mobiliteitsbranche en de sector Transport en Logistiek.  

 
Herziene Kwalificatiestructuur (project i-HKS) in relatie tot Focus op Vakmanschap 
• Bij deze activiteit lag de focus vooral op de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. De 

inrichting van de maritieme dossiers vroeg extra aandacht vanwege de specifieke regelgeving in 
die sector. Intensief overleg tussen de scholen met maritieme opleidingen, bedrijfsleven, SBB en 
de ministeries OCW en I&M leidde uiteindelijk tot overeenstemming over de inrichting van deze 
dossiers. Daarna gaf de sectorkamer MTLM een positief advies over deze dossiers aan het 
bestuur van SBB. 

• Btg-breed stond de invoering van de keuzedelen centraal. Eerst door het informeren van de leden 
over het fenomeen keuzedelen, later door het volgen van en richting geven aan de stappen bij het 
ontwikkelen van keuzedelen. 

 
Aantrekkelijkheid logistieke sector 
Met het sluiten van het MBO Kennisakkoord Logistiek in 2013 is een bijdrage geleverd aan de 
verbetering van het logistieke profiel van Nederland. Gericht op een arbeidsmarkt die kan beschikken 
over voldoende toekomstgerichte en integraal opgeleide medewerkers in de logistieke sector. In 2015 
vonden vanuit dit Kennisakkoord activiteiten plaats in het kader van de professionalisering van 
docenten, onder andere in de vorm van masterclasses voor mbo docenten in de logistiek.  
 



Verdergaande samenwerking tussen btg en brancheorganisaties 
Onder de naam Knooppunt Mobiliteit werken de partners binnen de mobiliteitsbranche samen op 
thema’s als professionalisering van docenten, de leerroute vmbo-mbo en het versterken van regionale 
overlegstructuren. De samenwerkende partijen streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde thema’s in 
hun jaarplannen op te nemen.  
 
 
 

 

  


