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Voorwoord 

 

“It ain’t over untill the fat lady sings” – aan deze uitspraak moest ik denken toen ik de eerste zin van het 

voorwoord bij het jaarverslag 2020 nog eens las “2020 was voor ons allemaal een bewogen jaar. “Dit jaar 

was een van de meest bijzondere ooit” zullen wij later zeggen.”. Tja…. 2021 werd zo mogelijk een nog 

meer bijzonder jaar en ook nu weten we nog niet waar dit gaan eindigen. Gelukkig zien we licht aan het 

einde van tunnel. In ieder geval voor de zomermaanden. Maar it ain’t over yet. 

 

In 2021 kregen we te maken met een veelheid aan opvolgende maatregelen, waarbij gelukkig het besef er 

was dat studenten Entree zoveel als mogelijk naar school gehaald moesten worden. Met alle risico’s op 

besmettingen van dien. Dat vroeg wederom veel van de wendbaarheid en veerkracht van docenten en 

studenten. Dat wetende hebben we als btg zoveel mogelijk meebewogen, onze invloed uitgeoefend op 

landelijke directieven/servicedocument en via online bijeenkomsten elkaar geïnformeerd en een hart onder 

de riem gestoken. 

 

Ondertussen is doorgegaan om uitvoering te geven aan onze ambitieuze agenda. Gestaag is doorgegaan 

met onderwerpen als rekenen in Entree, de arbeidsmarktroute, professionalisering Entree docenten, 

samenwerking mbo entree en praktijkonderwijs enzovoorts. En daarnaast hebben we nieuwe zaken 

opgepakt, zoals de digitale tool Entree, de link met het nieuwe regime voor het inburgeringsonderwijs, de 

route Entree naar mbo2. Ook in 2022 staan deze onderwerpen op onze agenda en zetten we concrete 

stappen. Dit doen we met en voor elkaar. Onze nieuwe leden van de kerngroep geven terug dit opvallend 

te vinden. In onze btg stellen we de student centraal en werken we samen aan eventuele verbeterpunten.  

 

Afscheid hebben we genomen van jarenlang lidmaatschap van de kerngroep en daarvoor het platform 

Entree van Marian Kroeze en Karin Hol. We zijn hen dankbaar voor hun constructieve, deskundige en 

bevlogen bijdrage en inbreng. Als nestoren van ‘op de barricades voor deze groep studenten die er altijd is 

geweest en er altijd zal blijven, maar die steeds weer een andere benaming krijgt’ tot ‘Entreestudenten zijn 

mbo-studenten en de btg/sectorkamer Entree zijn niet meer weg te denken’. We bouwen voort op dat wat 

zij achterlaten. 

 

Met en voor elkaar op de bres voor entree, de docenten en de studenten. Ik kijk wederom met trots terug, 

met - ondanks alle beperkingen - veel inspiratie, activiteiten en samenwerkingen. Dank voor ieders 

betrokkenheid en inzet en voor de deskundige en toegewijde ondersteuning vanuit de MBO Raad. Steeds 

weer ben ik onder de indruk van de veerkracht, toewijding en deskundigheid van alle betrokkenen bij 

Entree onderwijs. Een parel van het mbo waar we apetrots op mogen zijn! Op ons Entree onderwijs! 

 

Trudy Vos 

Voorzitter bedrijfstakgroep Entree 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Entree 

De MBO Raad behartigt de belangen van alle mbo scholen die door de overheid bekostigd onderwijs 

aanbieden. De bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke 

mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken.  

 

Er zijn negen bedrijfstakgroepen. 

- Entree 

- Handel  

- ICT & Creatieve Industrie  

- Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem  

- Specialistisch Vakmanschap  

- Techniek en Gebouwde Omgeving  

- Voedsel, Groen en Gastvrijheid  

- Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid  

- Zorg, Welzijn en Sport   

 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de 

btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in 

het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen 

behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd.  

 

Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de 

arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. 

 

Het College van Bestuur van een school wijst per btg een vertegenwoordiger aan die namens de 

school zitting neemt in de btg: de ‘instellingsvertegenwoordiger’. Elke btg wordt ondersteund door 

een beleidsadviseur en een secretaresse van de MBO Raad. 

 

Alle instellingsvertegenwoordiger samen vormen de leden van de btg. Het besluitvormend gremium 

is de algemene ledenvergadering van de btg. 

Een kerngroep (voorzitter, vicevoorzitter, financieel contactpersoon en kerngroep leden) dragen zorg 

voor de dagelijkse leiding van de btg. 

 

Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere onderwijsclusters, gegroepeerd 

rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op inhoudelijke 

opleidingsvraagstukken. 

Onderwijscluster-commissieleden dragen zorg voor de  dagelijkse leiding van een onderwijscluster. 
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1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroep Entree 

De btg Entree ontwikkelt beleid gericht op het landelijke onderwijsveld. Studenten komen veelal 

vanuit toeleverend onderwijs of andere instanties zoals gemeenten of uwv de entree-opleiding 

binnen. Ook is er een groep studenten die zich zelf heeft aangemeld vanuit bijvoorbeeld een 

thuiszitterssituatie. Het hoofddoel van de btg is een optimale aansluiting van het onderwijs op het 

toeleverend (vmbo-, PrO, VSO) onderwijs en het afnemend onderwijs en werkveld. Hierbij horen de 

volgende doelen en taken:  

 

• Belangenbehartiging middels het maken van in- en extern bindende afspraken:  

o Zorgen voor positionering en standpuntbepaling van het onderwijs in het krachtenveld met 

sociale partners, vakministeries, et cetera; 

o Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB via de btg Entree als 

ook andere landelijke gremia door (vormen van) achterbanraadpleging; 

o Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het onderwijs, inclusief het maken 

afspraken.   

 

• Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie:  

o Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie 

naar de leden/achterban; 

o Zorgen voor en stimuleren van kennisdeling gericht op inhoudelijke 

(opleidings)vraagstukken; 

o Klankbord zijn voor de landelijke vertegenwoordigers, met name gericht op inhoudelijke 

(opleidings)vraagstukken;   

o Stimuleren van uitwisseling en samenwerking op het gebied van professionalisering.   

 

• Projecten initiëren:  

Landelijke projecten initiëren voor versterking van het onderwijs, zoals (meer) 

standaardisering om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en borgen en zo het 

vertrouwen van branches in het mbo-diploma te vergroten 

 

1.3 Over de btg Entree 

In augustus 2017 is het platform Entree officieel overgegaan in de btg Entree. Door deze btg 

vorming kan nog krachtiger dan voorheen de belangenbehartiging voor de entree-opleiding en de 

entree doelgroepen vanuit onze vereniging plaatsvinden. De entree-opleiding is een 

beroepskwalificerende opleiding en daar maken we ons hard voor. Evenals de andere 

beroepsopleidingen in het mbo past het dat ook voor entree in de bedrijfstakgroepenstructuur een 

plaats is.   

 

De btg Entree is een sectoroverstijgende bedrijfstakgroep. Dit betekent dat de btg Entree 

nadrukkelijk de verbinding moet en wil zoeken met de andere bedrijfstakgroepen om naast de unieke 

positie van entree en haar doelgroepen, ook de sectorale belangen in de beroepskolom samen te 

behartigen.   
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De bedrijfstakgroep Entree kent een algemene ledenvergadering met een dagelijks bestuur (de 

kerngroep). Deze kerngroep bestaat uit een afvaardiging van de algemene ledenvergadering, 

inclusief de bestuurders die namens het onderwijs deel uit maken van de sectorkamer Entree binnen 

SBB.    

 

Daarnaast kent de btg Entree een onderwijscluster Entree met een agendacommissie (de 

onderwijsclustercommissie). De onderwijsclustercommissie wordt voorgezeten door een 

kerngroeplid. De samenstelling van diverse gremia van de btg Entree staat in bijlage 1. Algemene 

informatie over de btg Entree kunt u vinden via de link 

https://www.mboraad.nl/sectoren/entreeopleidingen. 

 

1.4 Bedrijfstakgroepen en SBB 

SBB kent negen sectorkamers (dezelfde indeling als de bedrijfstakgroepen). Daarin bespreken 

onderwijs en bedrijfsleven de sectorale (aansluitings-)vraagstukken die te maken hebben met de 

wettelijke taken van het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, 

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

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

(inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de sectorkamer. 

De sectorkamer Entree heeft geen marktsegmenten. Er is een expertgroep ‘sluitende aanpak’. 

 

Aangezien de sectorkamer Entree een sectoroverstijgende kamer is, is het van belang de 

verbinding met de sectoraal ingerichte sectorkamers en de thema-adviescommissies vorm te 

geven. 

 

Om de last en ruggenspraak van het 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 zitten in ieder geval in de kerngroep van de btg.  

 

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

van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten (indien van toepassing). 

 

Achtergrondinformatie 

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

marktsegmenten en de contactpersonen. U vindt deze documenten via 

https://www.s-bb.nl/organisatie/overlegtafels/sectorkamers-marktsegmenten/. 

 

Informatie over de Sectorkamer Entree en de contactpersonen vindt u via bijgaande link: Overzicht 

leden overlegtafels | SBB (s-bb.nl)-Entree 

  

https://www.mboraad.nl/sectoren/entreeopleidingen
https://www.s-bb.nl/organisatie/overlegtafels/sectorkamers-marktsegmenten/
https://www.s-bb.nl/organisatie/leden-overlegtafels/?sectorkamer=entree
https://www.s-bb.nl/organisatie/leden-overlegtafels/?sectorkamer=entree
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2 Missie, visie en activiteiten btg Entree 2021 

2.1 Missie btg Entree 

Entree-onderwijs is beroepsonderwijs en daarmee een volwaardig onderdeel van het mbo. Entree-

opleidingen vormen voor diverse groepen jongeren en (jong)volwassenen die passende 

ondersteuning nodig hebben een eerste stap in het mbo. Entree biedt hen de mogelijkheid zich 

verder te ontwikkelen om in onze maatschappij, in een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt een 

passende plek te vinden. Een goede entree-opleiding kan een keerpunt in hun leven betekenen. 

Daarom bieden we EXCELLENT onderwijs!  Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om het 

loopbaanperspectief van studenten te vergroten. Bij het vergroten van het loopbaanperspectief 

hebben we te maken met verschillende domeinen (w.o. onderwijs, arbeidsmarkt, zorg). Binnen het 

sociaal domein willen en moeten we in gelijkwaardigheid en in vertrouwen integraal werken aan 

nieuwe co-creaties die ervoor zorgen dat jongeren en (jong)volwassenen op weg naar 

zelfstandigheid, die (nog) niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen, in hun kracht gezet 

worden en niet meer tussen wal en schip vallen door allerlei botsende systemen. Dit betekent per 

definitie samenwerken in een keten.   

  

2.2 Visie btg Entree  

Entree-onderwijs leidt op tot doorstroom naar vervolg mbo onderwijs, maar kent ook voor die 

jongeren en (jong)volwassenen die (nog) niet in staat zijn om naar een niveau 2 opleiding door te 

stromen, een goede voorbereiding ten behoeve van instroom op de arbeidsmarkt. Beide routes 

staan centraal. Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus en laten met onze passie en 

betrokkenheid zien wie we zijn, wat we goed doen, wat we jongeren en (jong)volwassenen bieden 

en wat we daarbij van (keten)partners nodig hebben. We werken, in balans tussen ‘passie en 

betrokkenheid’ en ‘zakelijkheid’, aan onze profilering van entree.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor publicatie 

Entree-opleiding: Niemand 

aan de kant!  

 

  

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/190415-mbo-raad-infographic-entree-liggend-cmyk-300dpi.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/190415-mbo-raad-infographic-entree-liggend-cmyk-300dpi.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/190415-mbo-raad-infographic-entree-liggend-cmyk-300dpi.pdf
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Entree-opleidingen zijn altijd op zoek om samen met het bedrijfsleven en het sociale domein 

(gemeenten) duurzame leerroutes te creëren voor de jongeren in kwetsbare posities. Naast de 

diplomagerichte opleidingen zijn ook de certificaatgerichte- en de praktijkleerroutes op maat in 

ontwikkeling. We zetten in op praktijkleren in de breedste zin van het woord. 

Voor iedereen die werkt of wil werken is het noodzakelijk zich te blijven ontwikkelen gericht op de 

arbeidsmarkt van morgen. Dit betekent dat het belangrijk is dat iedereen eigenaar is of wordt van zijn 

of haar eigen loopbaan. Dat is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. In het kader van gelijke 

kansen wil de btg Entree zich inzetten voor de continue aandacht voor de eigen ontwikkeling van 

starters, maar ook her- en doorstarters die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  

Dit vraagt veelal een flexibel en maatwerk aanbod (met en via entree-onderwijs) met een passende 

pedagogische en didactische aanpak. Om dit te realiseren is intensieve samenwerking met partners 

in het sociaal domein (gemeenten, uwv, sw bedrijven, bedrijfsleven, zorginstellingen…) in de regio 

nodig.  

 

In 2021 ligt daarbij de focus op het verder verstevigen van excellent en passend entree-onderwijs. 

Aandacht is er ook voor de randvoorwaarden die daarbij nodig zijn, waaronder cultuur en professie 

van de onderwijsteams, passende wet- en regelgeving,  en landelijke en regionale samenwerking 

met stakeholders in het sociale domein (overheid, bedrijfsleven en zorg) en de onderwijskolom 

(toeleverend en afnemend onderwijs).  

 

2.3 Activiteiten btg Entree 2021: gepland en gerealiseerd 

De activiteiten zoals gepland voor 2021 waren afgeleid van de hiervoor beschreven missie en visie 

van de btg Entree en van thema’s die passen bij het meerjarenbeleid van de MBO Raad. Aangezien 

de activiteiten van de btg continu in ontwikkeling zijn en afhankelijk van ontwikkelingen om ons heen, 

zijn er gedurende het jaar activiteiten toegevoegd en zijn sommige activiteiten niet gerealiseerd. 

Deze dynamiek was nodig, maar is altijd afgestemd op de missie en visie van de btg Entree 

 

 



 

 

2.3.1 Ambitie 1: toegankelijk entree-onderwijs 

 

Thema’s Geplande activiteiten 2021 Uitgevoerde activiteiten 2021 Door wie? Externe betrokkenen 

Speerpunt 1.1 -  

Passende Instroom 

Handreiking omgaan 

met Drempelloze 

instroom bij de entree 

 

 

 

Op basis van handreiking ‘Omgaan met 

drempelloze instroom’ ontwikkelen van 

een protocol  (bijzondere) 

toegankelijkheid Entree (ruimte in 

regelgeving doel: vaststelling door 

OCW).  

 

Protocol bespreken met partners (w.o. 

Inspectie, toeleverend onderwijs).  

 

 

Ontwikkelen adviesdocument over 

combineren entree met inburgering 

➢ Het ontwerpkader is medio 2021 

opgeleverd. Bij deze aanbieding aan de 

ALV heeft de denktank toegankelijkheid 

voorgesteld om een digitale tool te gaan 

ontwikkelen. Hierin wordt alle informatie 

verzameld over in- door- en uitstroom 

binnen Entree. ALV heeft hiermee 

ingestemd.  

 Digitale tool gestart in dit kalenderjaar 

Projectorganisatie ingericht, projectleider 

en projectontwikkelaar aangetrokken. 

Werkgroep in najaar bezig geweest met 

ontwerp. Op basis van eerste rapportage 

heeft ALV in december 2021 groen licht 

gegeven voor de volgende fase.  

➢ Extra activiteit gestart (doorloop in 2022): 

onderzoek naar studentsucces. Waar 

komen Entree studenten vandaan en wat 

is hun loopbaan binnen Entree? 

Vooralsnog wordt dit aangevuld met het 

succes bij doorstroom naar niveau 2. 

Mogelijk later ook het succes na 

diplomering Entree op de arbeidsmarkt. 

➢ Het ontwikkelen van een adviesdocument 

Inburgering en entree wordt verplaatst 

naar 2022 (zie activiteitenplan 2022). 

Hierbij wordt afstemming/samenwerking 

gezocht met het netwerk Educatie en 

Inburgering.  

➢ Gedurende het jaar zowel in MBO Raad 

verband als bij het ministerie aandacht 

Denktank 

toegankelijkheid 

 

Projectorganisatie 

ontwerp digitale tool 

 

Deskundigen van de 

mbo-instellingen  

 

 

 

 

 

 

 

Kerngroep btg Entree 

 

 

 

 

 

 

 

Kerngroep en alv btg 

Entree, bureau MBO 

Raad 

 

OCW, Inspectie van het 

onderwijs  

 

Projectontwikkelaar 

digitale tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeker 

(aangetrokken) 

 

 

 

 

 

 

OCW en SZW 

 

https://mboraad1.sharepoint.com/:p:/s/gremia/001815/EcZjNcy1BwlMuyeJjD4S7S4BTKSPYTVVVCKFg2qMZWh-xA?e=yIoLQq
https://mboraad1.sharepoint.com/:p:/s/gremia/001815/EcZjNcy1BwlMuyeJjD4S7S4BTKSPYTVVVCKFg2qMZWh-xA?e=yIoLQq
https://mboraad1.sharepoint.com/:p:/s/gremia/001815/EcZjNcy1BwlMuyeJjD4S7S4BTKSPYTVVVCKFg2qMZWh-xA?e=yIoLQq
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gevraagd en getracht invloed uit te 

oefenen op uitwerking inburgeringswet.  

➢ Kennisdeling in diverse ALV en 

onderwijsclusterbijeenkomsten. 

➢ Themabijeenkomst georganiseerd op 25 

november 2021 m.m.v. SZW en OCW. 

 

Speerpunt 1.2 - 

Samenwerking 

pro/v(s) (isk)  

Handreiking 

samenwerking 

entreeopleiding met 

praktijkonderwijs 

 

 

Intensiveren en stimuleren van de 

samenwerking met pro en v(s)o in het 

kader van uitvoering entree 

opleidingen.  

Richting verkiezingen duidelijk 

statement formuleren en uitdragen. 

 

➢ Gedurende het jaar is met grote regelmaat 

zowel in MBO Raad verband als bij het VO 

en het ministerie aandacht gevraagd voor 

ons standpunt (en dat van OCW en VO-

raad), te weten ‘er wordt altijd 

samengewerkt tussen bekostigde 

onderwijsinstellingen’ en ‘als Entree 

onderwijs wordt aangeboden in het pro, 

omdat uit een inclusieve intake blijkt dat 

dat wenselijk is voor de studieloopbaan 

van de betreffende leerling/student, dan 

wordt dit onder verantwoordelijkheid van 

en in samenwerking met een mbo-

instelling aangeboden’.  

➢ Een reactie op de aangenomen motie van 

Van Meenen/Van den Hul over 

samenwerking praktijkonderwijs en mbo 

entree (maart 2021) 

➢ Een reactie op een in opdracht van de 

Sectorraad Praktijkonderwijs opgesteld 

rapport van Van Schoonhoven is gedeeld 

met OCW (oktober 2021). 

➢ In kaart is gebracht wat de actuele stand 

van zaken van de samenwerking is in den 

lande. 

➢ Het wetstraject om e.e.a. te regelen volgen 

we op de voet, nemen deel aan 

overleggen daaromtrent en we brengen bij 

voortduring ons standpunt naar voren. 

Kerngroep en alv btg 

Entree, bureau MBO 

Raad, vz MBO Raad, 

lobbyist MBO Raad, 

afdeling communicatie 

MBO Raad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCW (VO en MBO), VO- 

raad, Sectorraad 

Praktijkonderwijs, NRTO 

https://mboraad1.sharepoint.com/:b:/s/gremia/001815/EYtpzkB6MKdIjW6tcIzTOtEB10OakheGe3Z_AA-7N5NswA?e=nDua3r
https://mboraad1.sharepoint.com/:b:/s/gremia/001815/EYtpzkB6MKdIjW6tcIzTOtEB10OakheGe3Z_AA-7N5NswA?e=nDua3r
https://mboraad1.sharepoint.com/:b:/s/gremia/001815/EYtpzkB6MKdIjW6tcIzTOtEB10OakheGe3Z_AA-7N5NswA?e=nDua3r
https://mboraad1.sharepoint.com/:b:/s/gremia/001815/EYtpzkB6MKdIjW6tcIzTOtEB10OakheGe3Z_AA-7N5NswA?e=nDua3r
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➢ Discussie gestart binnen SBB om de 

dienstverlening van SBB voor pro en vso 

(Boris) nadrukkelijker te positioneren 

binnen de sectorkamer Entree. 

  

Onderwijsgeleding 

sectorkamer Entree 

 

Speerpunt 1.3 

Her- en doorstarters 

 

 

 

Doorontwikkelen leerroutes voor 

werkenden en werkzoekenden (her- en 

doorstarters).   

 

Ontwikkeling mbo certificaten Entree. 

 

Evalueren praktijkleerroute op maat: 

doel, doelgroep, samenwerking,….. 

 

➢ Kennisdeling over leerroutes voor 

werkenden en werkzoekenden (o.a. de 

Praktijkleerroute op maat) tijdens diverse 

bijeenkomsten. 

➢ Verbinding met landelijk project 

Praktijkleren in het mbo en RMT. Continue 

aandacht gevraagd voor juiste 

positionering van de Praktijkleerroute op 

maat (doelgroep!). Ook via sectorkamer 

Entree. 

➢ We hebben de verkenning van mbo-

certificaten Entree geïnitieerd. Samen met 

bedrijfsleven gekeken naar tweetal 

keuzedelen, w.o. een keuzedeel 

zonnepanelen met daaraan gekoppeld 

een mbo-certificaat. Door 

omstandigheden is het ontwikkeltraject 

langzaam op gang gekomen met diverse 

leden (Albeda, Mondriaan, Da Vinci en 

ROC van Amsterdam) en de 

brancheorganisatie voor zonnepanelen. 

De meerwaarde van een mbo certificaat 

Zonnepanelen op entreeniveau (in 

vergelijking met de huidige 

branchecertificaten) wordt momenteel 

besproken. Heeft tot dusver nog niet 

geleid tot concrete producten. 

➢ VCA certificaat. Samen met SBB en 

deskundigen uit de scholen is in 2021 een 

start gemaakt met het bekijken van de 

Kerngroep en alv btg 

Entree, bureau MBO 

Raad 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsgeleding 

sectorkamer Entree 

Programmaraad 

Regionale arbeidsmarkt 

(VNG, UWV, Cedris en 

Divosa), SBB 
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2.3.2  

Ambitie 2: toekomstbestendig entree-onderwijs 

 

Thema’s Geplande activiteiten 2021 Uitgevoerde activiteiten 2021 Door wie? Externe betrokkenen 

Speerpunt 2.1 - 

Taal en rekenen 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de ontwikkelingen 

rekeneisen mbo aansluiting en actieve 

inbreng borgen van de btg Entree bij de 

coöperatie tbv ontwikkeling 

niveaubepalende toetsen/examens en 

lesmateriaal. Tevens borgen aansluiting 

rekenexperts bij community. 

 

Parallel: soortgelijke ontwikkeling voor 

Nederlands. Actie richting OCW nodig. 

Plan van aanpak maken (taalexperts 

betrekken). 

 

➢ Twee projecten ‘Rekenen in Entree’ 

gestart: meting én rekenonderwijs.  

➢ In samenwerking met de Coöperatie 

Examens MBO en de werkgroep onderwijs 

is voor de entree-opleiding ‘Mijn 

Rekenportfolio’ ontwikkeld. Een digitaal 

instrument om de entreedocent en -

student te helpen. De student kan door 

een begin- en eindmeting eenvoudig aan 

de wettelijke verplichting voldoen. 

Daarnaast kan geoefend worden met 

rekenopgaven. 

➢ In het kader van het project rekenen in 

Entree worden begin 2022 door de 

werkgroep onderwijs de volgende 

producten opgeleverd: handreiking 

‘maatwerk’; raamwerk doorgaande leerlijn 

(in de vorm van rubrics); inhoudelijke tips 

per domein; rekendidactiek; diagnostisch 

hulpmiddel; handreiking 

Examencommissie. 

➢ M.b.t. taal in Entree hebben we aandacht 

gevraagd bij OCW voor een passend 

taalbeleid Entree. We worden gezien en 

gehoord. Eerste kwartaal van 2022 wordt 

een evaluatie gehouden van de 

referentieniveaus taal. 

Onderwijscluster btg 

Entree 

Projectgroep Rekenen in 

Entree 

Werkgroepen onderwijs 

en meting 

OCW, 

Coöperatie Examens 

MBO 

Projectleider 

Rekenexpert 

‘taligheid’ van de VCA examens i.r.t. het 

taalniveau van de entreestudenten. 
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Speerpunt 2.2 – 

Professionalisering 

docententeams 

Handreiking voor 

docenten en 

onderwijsteams 

 

 

 

Pilot uitvoering scholing en evalueren 

(eerste helft 2021). 

Scholing tweede helft 2021 beschikbaar 

voor leden. 

 

➢ Er zijn zeven modules ontwikkeld i.s.m. 

twee hogescholen. Deze modules zijn 

gebaseerd op de Handreiking voor 

docenten en onderwijsteams die onderwijs 

verzorgen aan jongeren en 

(jong)volwassenen in een kwetsbare 

positie (in entree) - Een aanvulling op ‘het 

kwalificatiedossier van de docent mbo’’. 

➢ In het voorjaar van 2021 zijn twee modules 

als pilot uitgevoerd. De feedback is 

gebruikt bij het aanpassen en de opbouw 

van de andere modules. 

➢ Tweede helft 2021 ook de andere modules 

aangeboden (zowel individuele inschrijving 

als in company). 

➢ Aanmelding verloopt via btg. Extra 

aandacht voor regievoering (btg Entree is 

immers eigenaar van de ontwikkelde 

modules). 

 

Projectgroep 

professionalisering 

(vertegenwoordiging 

vanuit ALV, projectleider, 

beleidsadviseur btg 

Entree en 

vertegenwoordiging twee 

hogescholen). 

 

 

Ontwikkelgroep 

professionaliserings-

traject 

(vertegenwoordiging 

leden en hogescholen) 

Hogeschool Utrecht, 

NHL Stenden 

Hogeschool, Platform 

Samen Opleiden 

Speerpunt 2.3 -

Hybride en 

gepersonaliseerd 

leren 

 

 

 

 

Doortrekken actielijn uit activiteitenplan 

2020. 

 

Ontwikkelen van een handreiking 

‘Gepersonaliseerd leren in Entree’ 

➢ Medio maart 21 heeft een online meeting 

plaatsgevonden waarin uitgangspunten 

voor het gepersonaliseerd – en hybride 

leren besproken zijn. Het betrof een eerste 

inventarisatie. Verschillende modellen en 

mogelijkheden om invulling te geven aan 

het hybride onderwijs en gepersonaliseerd 

leren zijn uitgewisseld. 

➢ In 2022 wordt een vervolgsessie gepland 

om verder stappen met elkaar te bepalen. 

 

Kerngroep en alv btg 

Entree 

OCW, SZW, 

Gemeenten, Sociale 

partners, SBB, UWV, 

samenwerkingsverban-

den … 

https://mboraad1.sharepoint.com/:v:/s/gremia/001815/EcChAhss6ixPmvlMr-e2rpgBdi2zxw3w-Iw8SEn8zL6YCQ?e=vtzfmE
https://mboraad1.sharepoint.com/:v:/s/gremia/001815/EcChAhss6ixPmvlMr-e2rpgBdi2zxw3w-Iw8SEn8zL6YCQ?e=vtzfmE
https://mboraad1.sharepoint.com/:v:/s/gremia/001815/EcChAhss6ixPmvlMr-e2rpgBdi2zxw3w-Iw8SEn8zL6YCQ?e=vtzfmE
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2.3.3 Ambitie 3: Succesvolle doorstroom na entree 

 

Thema’s Geplande activiteiten 2021 Uitgevoerde activiteiten 2021 Door wie? Externe betrokkenen 

Speerpunt 3.1 – 

Doorstroom niveau 

2 

 

 

 

 

Samenwerking/geïntegreerde trajecten/ 

specifieke aandacht voor nt2. Hierbij 

expliciet de samenwerking zoeken met 

niveau 2 ook op landelijk niveau, bijv. 

dmv werksessies met collega’s niveau 2 

(sectorale btg’s). 

 

Dataverzameling studiesucces niveau 2 

bij doorstroom vanuit entree.  

 

Relatie met ontwikkelingen breed dossier 

niveau 2 (dienstverlening). 

 

➢ Vanuit de in 2019 geformuleerde opdracht 

van de minister wordt momenteel gewerkt 

aan een sectordoorsnijdend dossier niveau 

2 Dienstverlenende beroepen met een 

gemeenschappelijke basis. Dit dossier 

moet het mogelijk maken voor studenten 

niveau 2 om breder te oriënteren, later een 

uitstroomrichting te kiezen en om over te 

stappen, zonder opnieuw te hoeven 

beginnen. 

  De btg Entree is hierbij expliciet betrokken 

(o.a. deelname in adviescommissie en 

werkgroep basisdeel SBB). 

➢ Er worden voorbereidingen getroffen om in 

maart 2022 een webinar te organiseren 

voor docenten Entree waarin thema’s 

zoals: doorstroom (entree-niveau 2), 

zelfsturing/ motivatie en praktijkopdrachten 

aan de orde komen. In samenwerking met 

de Kennisrotonde NRO. 

 

➢ Er is een onderzoek gaande m.b.t. het 

studentsucces entree bij doorstroom naar 

niveau 2 (zie ook thema ‘passende 

instroom’). 

 

Kerngroep, alv en 

onderwijscluster btg 

Entree 

 

 

SBB, Bureau Stroming 

(onderzoek), sectorale 

btg's, Kennisrotonde NRO 

Speerpunt 3.2 – 

Arbeidsmarktroute 

Entree 

 

Uitwisselen goede voorbeelden van 

arbeidsmarktroute.  

 

Verbinding met transitieroute maken. 

➢ Op 19 maart 2021 is het eerste exemplaar 

van de handreiking ‘Samen werk maken 

van de arbeidsmarktroute entree’ uitgereikt 

aan demissionair minister Ingrid van 

Kerngroep en alv btg 

Entree 

 

SBB, partners expertgroep 

Sluitende aanpak, KBA 

Nijmegen 
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Participeren in de Expertgroep sluitende 

aanpak. 

 

Engelshoven in een online-bijeenkomst. 

De minister ging in gesprek met Harco 

Groen van Damen Shiprepair en ROC Top 

over de vraag hoe mbo-scholen, 

bedrijfsleven, gemeentes en 

zorgorganisaties gezamenlijk de 

ondersteuning van entreestudenten op 

weg naar werk kunnen verbeteren. De 

voorgestelde aanpak sluit goed aan bij de 

aanpak Jeugdwerkloosheid van OCW. 

➢ Op 4 november is er een online een 

meeting georganiseerd over een aantal op 

de Entree gerichte RIF trajecten die 

duurzame inzetbaarheid van 

Entreestudenten beoogd te vergroten. In 

het bijzonder ging het over het project van 

Eindhoven Summa: “Duurzame 

inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven – 

Summa (de 800)” Voor dit programma zijn 

de leden van de sectorkamer Entree van 

SBB, leden van de expertgroep sluitende 

aanpak van SBB en medewerkers van 

SBB die actief zijn op het Entree-onderwijs 

en de doelgroep Entreestudenten 

uitgenodigd.  

➢ Kennisdeling tijdens btg-bijeenkomsten. 

➢ Gesprekken met KBA over de verbinding 

met de transitieroute. 

 

Voorzitterschap 

expertgroep Sluitende 

aanpak belegd bij 

kerngroeplid btg Entree 
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Speerpunt 3.3. – 

Nazorg 

 

 

 

 

 

 

Bespreken vraagstukken o.a. op basis 

van opbrengsten pilot motie Kwint: wie 

voert regie op de nazorg, welke rol heeft 

het onderwijs daarbij en hoe willen de 

entree opleidingen hier vervolg aan 

geven? 

 

 

➢ Kennisdeling over o.a. uitwerkingen 

nazorg Entree (rol onderwijs, wie voert 

regie?), aanvragen subsidieregeling Extra 

begeleiding en nazorg mbo. 

➢ Themabijeenkomst Nazorg georganiseerd 

(16 maart 2021). 

➢ Verbinding met adviesgroep Sociaal 

Domein MBO Raad; input vanuit Entree 

richting inzet regeerakkoord op thema 

nazorg (één van de speerpunten in IBO). 

 

 

Kerngroep en 

onderwijscluster btg 

Entree 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrado, KBA, OCW 
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2.3.4 Ambitie 4: Transparantie en structurele dialoog 
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Speerpunt 4.1 

Communicatie 

 

 

 

 

 

 

Actualiseren communicatieplan btg 

Entree. 

 

Blijvend inzetten op versterken imago, 

gebruik van extranet en samenwerking 

partners (rol entree in sociaal domein),  

Entree als vangnet en springplank. 

 

Ontwikkelen interactieve PPT. 

 

➢ Goede voorbeelden pro-leerlingen die 

Entree volgen in beeld (social media). 

➢ Arbeidsmarktroute Entree: handreiking 

onder de aandacht gebracht bij velerlei 

partijen. 

➢ Extranet benut – hier zit nog een fiks 

aandachtspunt. We zoeken naar manieren 

om informatie beter bij de leden te krijgen. 

➢ Interactieve ppt is gereed. 

➢ In de adviesgroep Sociaal Domein heeft 

Entree een stevige positie (naast Passend 

Onderwijs en Inburgering). 

➢ In lobby MBO -Raad is helder dat we als 

mbo-sector inzetten op sociaal domein, 

initieel onderwijs en LLO.  

  Bij voortduring alert op uitingen SBB of 

correct is weergegeven dat Entree mbo 

betreft, wat de waarde van het diploma 

gerichte onderwijs is en wat het verschil is 

met praktijkverklaring. 

 

Kerngroep en 

onderwijsclustercommis

sie btg Entree 

 

 

Afdeling communicatie 

MBO Raad  

 

Speerpunt 4.2 – 

Feiten en cijfers  

 

 

Onderbouwen van onze standpunten en 

meningen met feiten en cijfers. 

 

➢ Inbreng leveren bij SBB, zodat cijfers op 

dashboard Entree <link> van toegevoegde 

waarde zijn. 

Kerngroep btg Entree Afdeling WBB MBO Raad, 

SBB 

Speerpunt 4.3 – 

Docentendag/confe

rentie/webinars 

 

 

 

 

Organisatie van webinars met 

interessante sprekers: voor alv én 

onderwijsclusterleden en uit te breiden 

naar iedereen die binnen Entree 

opleidingen werkzaam is.  

 

Docentendag (hybride):  

➢ De geplande docentendag op 31 maart 

2021 is uitgesteld i.v.m. corona. Er is een 

alternatief geboden voor docenten Entree: 

te weten een drietal inspiratiesessies 

verspreid in het voorjaar van 2021. Te 

weten over: het puberbrein in coronatijd, 

online onderwijs én een sessie waarin 

Onderwijsclustercommiss

ie btg Entree  

MBO Academie 
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31 maart 2021. 

 

Beleggen van themasessies. 

 

rondom diverse thema’s met elkaar in 

gesprek.  

➢ Ook de geplande Entreedag op 25 

november 2021 is vanwege corona 

uitgesteld en zal plaatsvinden op 11 maart 

2022. 

➢ Er zijn een tweetal themabijeenkomsten 

georganiseerd in 2021 (over inburgering 

en nazorg). 

 

 

 



 

 

3 Bijlagen 

3.1    Bijlage 1 Organogram / overlegstructuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALV btg Entree

Kerngroep btg 
Entree

Clustercommissie 
btg Entree

Onderwijscluster 
btg Entree



 

 21/23 

3.2 Bijlage 2 Samenstelling btg Entree  

 

Samenstelling kerngroep btg Entree 

 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 

T. Vos ROC van Twente Voorzitter 

M. Kool Regio College Vice voorzitter (+Financiën) 

K. Apperloo mboRijnland Lid 

M. Bril Rijn Ijssel Lid 

T. van den Elst ROC Nova College Lid 

H. Everhardt Noorderpoort Lid 

J. de Jong Albeda Lid 

J. de Jongh Curio Lid 

W. van der Pol Noorderpoort Lid 

 

 

Samenstelling clustercommissie btg Entree 

 

Naam Mbo-school Functie (in clustercommissie) 

M. Bril Rijn IJssel Voorzitter 

B. Bleecke Albeda Lid 

M. Bril Rijn IJssel College Lid 

J. Harmeijer MBO Amersfoort Lid 

J. Jung Summa College Lid 

R. Veldkamp ROC van Twente Lid 

J. Kale ROC van Amsterdam Lid 

M. te Stroete ROC Midden Nederland Lid 

 

 

Samenstelling onderwijsleden sectorkamer Entree 

 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 

T. Vos ROC van Twente Voorzitter 

T. van den Elst ROC Nova College Lid 

J. de Jong Albeda Lid 

W. van der Pol Noorderpoort Lid 
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3.3 Bijlage 3 Leden btg Entree 

1 Aeres 

2 Albeda 

3 Alfa-college 

4 Aventus 

5 Clusius College 

6 Curio 

7 De Leijgraaf 

8 Deltion College 

9 Drenthe College 

10 Friesland College 

11 Gilde Opleidingen 

12 Graafschap College 

13 Helicon Opleidingen 

14 Hoornbeeck College 

15 Koning Willem I College 

16 Landstede 

17 Lentiz onderwijsgroep 

18 MBO Amersfoort 

19 MBO Utrecht 

20 mboRijnland 

21 Noorderpoort 

22 Nordwin College 

23 Onderwijsgroep Tilburg 

24 Regio College 

25 Rijn IJssel 

26 ROC A12 

27 ROC Da Vinci College 

28 ROC Friese Poort 

29 ROC Horizon College 

30 ROC Kop van Noord-Holland 

31 ROC Midden Nederland 

32 ROC Mondriaan 

33 ROC Nijmegen 

34 ROC Nova College 

35 ROC Rivor 

36 ROC Ter AA 

37 ROC TOP 

38 ROC van Amsterdam 

39 ROC van Flevoland 

40 ROC van Twente 

41 Scalda 

42 Scholengemeenschap De Rooi Pannen 

43 Summa College 

44 SVO vakopleiding food 

45 Terra 

46 VISTA college 

47 Wellantcollege 

48 Zadkine 

49 Zone.college 
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