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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie (Btg ICT en CI). 
Het jaarverslag is een beknopte weergave van de activiteiten die in het afgelopen jaar binnen onze 
sector hebben plaatsgevonden. Samen met het activiteitenplan schetst het een duidelijke lijn in de 
ontwikkelingen. 
 
Voor het mbo-onderwijs stond het jaar 2015, voor een belangrijk deel in het teken van de 
Implementatie Herziene Kwalificatiestructuur. Via de bedrijfstakgroepen is vraaggerichte 
ondersteuning geboden met het Servicepunt IHKS aan scholen in btg-verband. De volgende thema’s 
stonden hierbij in 2015 centraal: 
• Kwaliteitsverbetering examinering. Meer standaardisering, dekking, kwaliteit en betaalbaarheid 

van examinering per btg in een examenagenda te borgen. 
• Implementatie herziene dossiers in samenhang met FoV en de visiebrief van de Minister. Het 

project Invoering Herziene Kwalificatiestructuur (IHKS) zal de btg’s ondersteuning bieden om tot 
een voldoende, kwalitatief aanbod, dekking en betaalbare leer- en examenmiddelen te komen. 

 
In het kader van kwaliteitsverbetering examinering zijn binnen de Btg ICT en CI de volgende projecten 
gestart: 
• Synergie en kwaliteitsverbetering examens grafische scholen 
• Regels van de Kunst: Constructie examens mbo Artiest 
• Ontwikkeling en werkwijze examens voor keuzedelen mbo ICT 
• Ontwikkelen examens mbo PET 
 
Naast deze inhoudelijke zwaartepunten en projecten is de transitie volbracht rond de sectorkamers 
van SBB en de btg’s van de MBO Raad. 2015 was voor de sectorkamers vooral het richten en 
inrichten van de organisatie. Een mijlpaal was hierbij het maken van een verbinding met de 
achterbannen. Tijdens de kick of van 15 oktober 2015 zijn de drie marktsegmenten officieel van start 
gegaan. 
De btg ICT en CI heeft ook verder haar beslag gekregen in 2015. De transitie was complex, omdat er 
een nieuwe btg moest worden gesmeed vanuit drie geledingen, namelijk de btg Communicatie & 
Media, btg Reclame, Presentatie en Communicatie en ICT dat vanuit de toenmalige btg ESB&I is 
overgekomen. 
 
Ik hoop dat dit verslag u voldoende informatie geeft over de resultaten van onze btg en wij stellen het 
uiteraard op prijs als u ons feedback geeft. 
 
Woerden, april 2016 
 
Ruud Rabelink 
voorzitter btg ICT en Creatieve Industrie 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ICT en Creatieve Industrie 
De bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie is één van de acht bedrijfstakgroepen van de 
MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. De leden van de btg ICT en CI zijn 
vertegenwoordigers van de leden (mbo-scholen) van de MBO Raad die opleidingen in deze 
bedrijfstak aanbieden.  
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.   
Bedrijfstakgroepen bestaan uit (sectorale) instellingsvertegenwoordigers, kerngroepleden en 
leden van onderwijsclusters. 
 
De btg ontwikkelt onder meer beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Doel 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, vakministeries, et cetera; 

- Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in de sectorkamers (inclusief 
marktsegmenten) en 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 sectoren/opleidingen te verbeteren 
en borgen en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten. 
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1.2 Over de btg ICT en Creatieve Industrie 

1.2.1 Missie en visie  

Een van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar voor deze btg was om te komen tot een 
gezamenlijk gedragen missie en visie. Dit heeft de volgende visie opgeleverd: 
 
Op 29 april 2015 heeft de MBO Raad haar manifest voor de toekomst van het middelbaar 
beroepsonderwijs uitgebracht: “Het mbo in 2025”. Daarin heeft de MBO Raad haar ambitie 
uitgesproken op zoek te gaan naar de noodzakelijke en gewenste veranderingen in en rond het 
mbo, opdat het mbo voldoende toekomstbestendig kan blijven. 
In deze visie is het onderwijs er op gericht studenten zo goed mogelijk toe te rusten voor een 
loopbaan en voor persoonlijke ontwikkeling. De toekomst wordt daarbij primair vanuit de blik 
van de student benaderd. (De student moet zo goed mogelijk worden voorbereid op een 
succesvolle carrière op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en het functioneren in een 
steeds complexer wordende samenleving). 
Daarbij worden twee lijnen onderscheiden: 
1. Het mbo bereidt studenten voor op een dynamische arbeidsmarkt. 
2. Studenten gaan soepel door de beroepskolom met een eigen portfolio. 
Deze twee lijnen worden vervolgens nader uitgewerkt in het manifest. 
 
De btg ICT en Creatieve Industrie onderschrijft deze visie en hanteert deze als uitgangspunt bij 
haar missie: 
 
De btg ICT en Creatieve Industrie behartigt de sectorale belangen van de aangesloten 
onderwijsinstellingen en biedt een platform voor kennisdeling, netwerken en samenwerking met 
als doel om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van het beroepsonderwijs te verhogen. 
 

1.2.2 Doelstelling(en) 

Naast de algemene doelen belangenbehartiging, kennisdeling, netwerkfunctie en projecten van 
de btg’s, heeft de btg ICT en CI een aantal specifieke doelstellingen: 
 

• Verder inrichten van de btg, met als belangrijkste aandachtspunten het optimaliseren 
van de belangenbehartiging voor en de dienstverlening aan de onderwijsinstellingen. 

• Binnen de kaders van het bestel behouden van zo veel mogelijk autonomie voor de 
vakinstellingen. 

• Naar behoefte bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen binnen de 
btg in projecten en/of met kaderafspraken. 

• Bevorderen van de kwaliteit van examinering. 
• Bevorderen van relevante “cross-overs” tussen de opleidingen binnen de btg. 
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• Inventariseren van beschikbare en te verwachten sectorale informatie m.b.t. belangrijke 
ontwikkelingen en innovaties1. Indien nodig activiteiten ontplooien om belangrijke 
ontbrekende informatie te achterhalen en dit delen met de onderwijsinstellingen. 

 
De btg ICT en CI gaat haar inspanningen richten op de ontwikkelingen binnen het landelijke 
beroepen- en opleidingenveld, daar waar het zinvol is om gezamenlijk op te trekken vanuit de 
onderwijsinstellingen. Hierbij is belangenbehartiging de belangrijkste focus en indien nodig 
worden er daarnaast projectmatige activiteiten uitgevoerd om de doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. 

1.2.3 Structuur 

Per 1-1-2015 is binnen de MBO Raad de btg ICT en CI opgericht, met daarin opleidingen van 
de voormalige bedrijfstakgroepen C&M, ESB&I en RPC. Deze verandering is het gevolg van de 
overgang van de wettelijke taken van de kenniscentra naar SBB en de bijbehorende nieuwe 
indeling van de sectorkamers voor het beroepsonderwijs. Conform deze ontwikkelingen zijn de 
nieuwe onderwijsclusters van de btg ICT en CI ingedeeld volgens de nieuwe  marktsegmenten 
van SBB. Het organogram van de btg is hieronder weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Met name de creatieve industrie is op landelijk niveau beperkt en versnipperd georganiseerd. 
De btg heeft desondanks de behoefte om op landelijk niveau de belangrijkste ontwikkelingen en 
innovaties in de sector te kunnen volgen en delen met de onderwijsinstellingen. Dit is van 
belang voor het lange termijn perspectief van de beroepsopleidingen en vanwege macro-
doelmatigheid. 
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Algemene ledenvergadering (ALV)2 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de btg en komt normaliter twee 
maal per jaar bij elkaar om de stand van zaken binnen de btg te bespreken. De ALV is het 
platform waar de leden hun stem kunnen laten horen en verleent goedkeuring aan 
activiteitenplannen, begrotingen en aan de uitgevoerde activiteiten (o.a. jaarplan en financiële 
verantwoording). 
 
Kerngroep 
De kerngroep is het dagelijks bestuur van de bedrijfstakgroep en is verantwoordelijk voor het 
functioneren van de btg. Het accent van de kerngroep ligt op sectorale belangenbehartiging en 
kennisdeling op strategisch niveau t.a.v. alle mbo-opleidingen ICT en CI. Indien nodig worden 
er gezamenlijk activiteiten of projecten opgepakt.  
Vanwege de samenvoeging van de voormalige bedrijfstakgroepen RPC, C&M en een deel van 
ESB&I naar de nieuwe bedrijfstakgroep ICT en CI, heeft de kerngroep van de btg ICT en CI in 
het overgangsjaar 2015 een grotere omvang dan het voorgeschreven maximum en een 
samenstelling, die nog niet helemaal representatief is voor de onderwijsclusters en voor de 
onderwijsinstellingen. Het is een punt van overleg hoe de samenstelling van de kerngroep vanaf 
2016 representatiever gemaakt kan worden. 
 
Onderwijsclusters 
De btg ICT en CI kent dus drie onderwijsclusters, waarin het accent ligt op sectorale 
belangenbehartiging op het niveau van een groep verwante opleidingen, of van enkele 
opleidingen. Daarnaast verzorgt het onderwijscluster informatievoorziening, kennisuitwisseling 
en worden er gezamenlijk activiteiten of projecten uitgevoerd. Het onderwijscluster “voedt” 
tevens de kerngroep en de onderwijsleden van de Marktsegmenten en de Sectorkamer bij SBB 
bij opleidings-specifieke en sectorale onderwerpen. De onderwijsclusters worden omgekeerd 
ook benaderd voor last en ruggespraak over landelijke sectorale items m.b.t. de 
kwalificatiestructuur, de beroepspraktijkvorming etc.. In de btg ICT en CI zijn de 
onderwijsclusters op dezelfde manier geordend als de Marktsegmenten van SBB. Een 
onderwijscluster kan naar behoefte van opleidingen of opleidingsgroepen specifieke overleggen 
organiseren. De functie en de agenda van deze overleggen vertonen grote gelijkenis met die 
van de onderwijsclusters, maar deze zijn nog meer gericht op één of op enkele opleiding(en). In 
de btg ICT en CI organisatie komen deze voor als kenniskring of regio-overleg.  
 
Onderwijscluster Kunsten en Entertainment  
De toenmalige kenniskring Artiest (ArtA-overleg) vormt de kern van dit onderwijscluster. Dit is 
een al langlopend en actief scholenoverleg, waarin scholen naast het uitwisselen van kennis 
ook gezamenlijk keuzedelen en exameninstrumenten ontwikkelen. De opleidingen voor grime 

                                                      
2 Voor nadere specifieke informatie is een Huishoudelijk Reglement btg beschikbaar. 
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zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in dit overleg. De opleidingen voor Podium en 
Evenemententechniek (PET) zijn nog niet betrokken. Er wordt samen met Stichting OSAT 
(scholenoverleg voor mbo PET) en de Vereniging van Podiumtechniek (VPT) onderzocht hoe er 
meer samengewerkt kan worden met het onderwijscluster en met de kenniskring Artiest, 
bijvoorbeeld door op dezelfde dag te gaan vergaderen, zodat er afstemming plaats gaat vinden 
tussen vertegenwoordigers van beide kenniskringen. Vanaf dat moment is de bestuurlijke 
vertegenwoordiging van alle opleidingen in het onderwijscluster Kunst en Entertainment volledig 
geborgd. 
 
Onderwijscluster Communicatie, Media en Design 
Dit onderwijscluster is momenteel in oprichting en zal bemenst gaan worden door enkele leden 
van de oude kerngroepen RPC en C&M en door belangstellenden die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Zowel roc’s alsook vakscholen zijn lid van dit cluster die opleidingen verzorgen in 
ieder geval voor één of meer van de volgende kwalificatiedossiers: AV-productie, DTP-er, 
Mediamanagement, Mediavormgever, Printmedia, Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en 
Vormgeving RPC. 
Het cluster is vanaf september 2015 operationeel en de intentie is dat vooral het accent gelegd 
wordt op “inhoud”. Als aftrap hiervoor zal het cluster de indiening van de keuzedelen samen met 
SBB oppakken. Vervolgens zullen in tweede termijn de leermiddelen en examens daarbij 
worden ontwikkeld, indien daar behoefte aan bestaat. 
  
Onderwijscluster ICT 
De voormalige kenniskring ICT bestrijkt het volledige marktsegment ICT en is een actieve en 
grote groep met een clustercommissie, waarin ook Stichting Praktijkleren een adviserend lid 
heeft. Daarnaast heeft dit onderwijscluster vier regionale overleggen, verspreid over heel 
Nederland. In dit onderwijscluster wordt veel informatie uitgewisseld over beroep en 
beroepsonderwijs, met als belangrijkste thema’s voor 2016 keuzedelen en examinering. Tevens 
wordt dit onderwijscluster benut door Stichting Praktijkleren als klankbord voor te ontwikkelen 
leermiddelen en examenproducten. 
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2 Activiteiten btg ICT en Creatieve Industrie 2015 
 

2.1 Vaste Activiteiten 
In 2015 heeft de btg de volgende vaste activiteiten uitgevoerd ten behoeve van planning en 
controle: 

• Vaststellen financieel jaarverslag 2014. Behandelt op de voorjaarsvergadering van 2015 
• Opstellen concept activiteitenplan 2016 
• Opstellen conceptbegroting 2016 
• Vaststelling conceptbegroting 2016 en concept activiteitenplan 2016 door de kerngroep 

oktober 2015 t.b.v. ALV MBO Raad in het najaar 2016 
• Activiteitenplan 2016, inclusief begroting. Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 

btg op 25 november 2015 
 

2.2 Ledenvergadering 
Op het overleg van de ledenvergadering van 25 november 2015 hebben de volgende 
onderwerpen op de agenda gestaan: 
• Eerste ervaringen met Sectorkamer en Marktsegmenten SBB 
• Inrichting en activiteiten btg ICT en Creatieve Industrie (accenten op belangenbehartiging) 
• Ambities btg ICT en Creatieve Industrie (Activiteitenplan en begroting 2016) 
• Laatste stand van zaken wet- en regelgeving OCW (o.a. keuzedelen) 
 

2.3 Kerngroepvergadering 
De kerngroep is op zes momenten in 2015 bijeen geweest: 4 februari, 1 april, 27 mei, 23 
september, 14 oktober en 25 november. Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende 
onderwerpende volgende onderwerpen behandeld: 
• Overleggen en benamingen van de btg 
• Inrichting btg en bemensing marktsegmenten 
• Benoeming vice-voorzitter en financieel contactpersoon 
• Communicatie naar de leden over de nieuwe btg structuur 
• Verantwoording docentendag Creative Experience 
• Afstemming over bijstelling begroting btg ICT en CI 
• Studiedag kerngroep btg ICT en CI 
• Examenagenda mbo 
• Project: Externe validering landelijk en voortgang project grafische scholen 
• Project: Synergie en kwaliteitsverbetering examens grafisch scholen 
• Project: Ontwikkeling werkwijze en examens voor keuzedelen mbo ICT 
• Project: Regels van de kunst: Constructie examens Artiest 
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• Verkenning beheer en distributie examenproducten, waaronder artiest 
• Idee project mbo PET 
• Voortgang projecten examinering 
• Thema: Projecten Examinering btg ICT en CI 
• Workshop gebruik keuzedelen in de opleiding door Rini Romme 
• Stand van zaken en overzicht keuzedelen sector ICT en CI 
• Informatie en nieuwsvoorziening btg ICT en Creatieve Industrie 
• Nieuwsbrief btg ICT en CI 
• Financieel Jaarverslag btg Communicatie & Media 2014 (vaststellen) 
• Activiteitenplan btg ICT en Creatieve Industrie 2016 (concept) 
• Begroting btg ICT en Creatieve Industrie (concept) 
• Tabel retributie per school 
• Vergaderplanning 2015/2016 btg ICT en CI 
• Agenda voorzittersoverleg btg’s 
• Oriënterend gesprek bestuurlijk niveau Stichting Praktijkleren 
• Kennisnet: Quickscan behoeftebepaling, Willem-Jan van Elk (schrijven) 
• Start excellentieprogramma’s in het mbo 
• Taal- en rekenbrief 
• Stand van zaken Associate Degree 
• Agenda sectorkameroverleg ICT en CI 
• Reacties kerngroepleden op het jaarplan SBB hoofdstuk 4 
 

2.4 Studiedag kerngroep btg ICT en Creatieve Industrie 23 september 2015 
Op de studiedag van de kerngroep zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Organisatie van de indiening en de formatinvulling van de keuzedelen (Em Vael, SBB) 
• Focus en richting btg ICT en Creatieve Industrie (Prof. dr. Marc van der Meer) 
• Samenstelling en linking pin naar de geledingen van de kerngroep 
• Bespreken enkele paragrafen van het activiteitenplan 2016 
• Omvang en inzet formatie 
• Toelichting op de begroting 
• Btg huishoudelijke mededelingen 

 

2.5 Docentendag btg ICT en CI Creative Experience 18 november 2015 
Meer dan 300 docenten, opleidingscoördinatoren en opleidingsmanagers hebben de 
docentendag in Enschede bezocht. Daarmee was de dag volgeboekt en er was helaas een 
wachtlijst. Het thema was cross-overs tussen ICT en Creatieve Industrie. Het 
ochtendprogramma was in theater “De Kleine Willem”, gevolgd door workshops voor de 
verschillende opleidingsgroepen in het ROC van Twente. Het ROC van Twente heeft deze dag 
met bezieling georganiseerd en is daarbij ondersteund door een werkgroep met leden uit de 
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kerngroep van de btg. De dag is over-all positief gewaardeerd door de bezoekers, uit de 
evaluaties is o.a. het volgende gebleken: 

• Verkort het plenaire programma en bied een extra workshopronde aan 
• Ontmoeting van collega’s en het uitwisselen van ervaringen is erg gewaardeerd 
• Leuke locaties (theater en de school) hebben bijgedragen aan de sfeer en docenten 

willen graag de lokalen en faciliteiten van de organiserende onderwijsinstelling zien 
• Het aanbod aan workshops voor de opleidingen Kunsten en Entertainment mag 

uitgebreider bij een volgende docentendag. 
 

2.6 Examenprojecten btg 
 
De btg heeft (sectoraal) geanticipeerd op de voornemens van de minister m.b.t. examinering, 
zoals verwoord in de visiebrief “Ruim baan voor vakmanschap, een toekomstgericht mbo” en op 
de Gezamenlijke Examenagenda mbo, zoals deze is overeengekomen tussen het Ministerie 
van OCW en de MBO Raad. Via de btg ICT en CI zijn er in 2015 drie projectvoorstellen 
ingediend  in het kader van de subsidieregeling “Professionalisering examenfunctionarissen en 
examinering” en gehonoreerd. Daarnaast is er eind 2015 nog een projectvoorstel voorbereid. 
De btg ICT en CI zal in 2016 nog meer initiatieven ontplooien om de kwaliteit van de 
examinering voor mbo ICT en CI verder te verbeteren. 
 
Regels van de kunst: Constructie examens mbo Artiest  
In dit project ontwikkelen een groep opleidingen en Bureau ICE gezamenlijk praktijk-
kaderexamens voor de Artiestenopleidingen. De examens voor het basisdeel van de kwalificatie 
Artiest zijn inmiddels ontwikkeld, in de zomer van 2016 worden de examens voor de profielen 
opgeleverd. Eind 2015 is er al gestart met een uitgebreid offertetraject voor het onderbrengen 
van deze examens bij een gecertificeerde examenleverancier voor onderhoud en distributie. 
 
Synergie en kwaliteitsverbetering examens grafische scholen 
In dit project wordt de wijze van examinering bij de opleidingen van het Marktsegment 
Communicatie, Media en Design onderzocht en wordt er een overkoepelend 
examenkaderformat ontwikkeld. Het is de bedoeling dat dit examenkaderformat enerzijds 
voldoende kaders stelt en de kwaliteit van de examinering gaat borgen en dat dit anderzijds de 
opleidingen die dat wensen, de vrijheid zal bieden om met deze kaders zelf examens te blijven 
ontwikkelen, vooruitlopend op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor examinering.  
Bureau ICE is de uitvoerder. Het verzoek om medewerking binnen btg aan het onderzoek voor 
dit project in de zomer heeft veel positieve reacties opgeleverd. Met het onderzoek is inzicht 
verkregen hoe de examinering van de opleidingen mbo CMD op hoofdlijnen plaatsvindt. Begin 
2016 wordt er een kaderexamenformat in de vorm van een servicedocument voorgelegd aan 
een panel met roc’s en vakscholen en tot en met de zomer van 2016 zal de verdere uitwerking 
plaatsvinden. 
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Ontwikkeling werkwijze en examens voor keuzedelen mbo ICT 
In dit project ontwikkelt Praktijkleren in samenwerking met onderwijsinstellingen en met 
praktijkdeskundigen examens voor keuzedelen Security. De activiteiten zijn opgestart in het 
najaar van 2015 en zullen doorlopen tot en met de zomer van 2016. 
 
Constructie examens mbo Podium- en Evenemententechniek 
In samenwerking met stichting OSAT en met branchevereniging VPT is er een projectaanvraag 
opgesteld en is er een offerte aangevraagd voor de gezamenlijke ontwikkeling van praktijk-
kaderexamens voor mbo PET. Een inventarisatieronde bij de onderwijsinstellingen eind 2015 
heeft uitgewezen dat er groot draagvlak is onder de opleidingen mbo PET om deel te nemen 
aan dit project.  

 
 

Bijlagen 
Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
Bijlage 2 Organogram 
Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij btg ICT en Creatieve Industrie  
Bijlage 4 Overzicht ontwikkelingen 2015 
 



14 
 

Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
 
Samenstelling kerngroep btg ICT en CI 
Naam mbo-school Functie (in kerngroep) 
R. Rabelink SintLucas Voorzitter 
Mw. O. Hoogland Cibap Vakschool Lid 
H. Brink Graafschap College Lid 
F. van Vliet Grafisch Lyceum Rotterdam Lid 
Mw. A.E. van der Meij Grafisch Lyceum Rotterdam Lid 
J. Spronk Grafisch Lyceum Utrecht Vice-voorzitter 
J.G.M.M. Smits Mediacollege Amsterdam Lid 
A. Meulenkamp Nimeto Lid 
A. Bressers RijnIJssel Financieel contactpersoon 
Mw. J. Buts RijnIJssel Lid 
B.Visscher ROC van Amsterdam Lid 
Mw. A. van Mazijk ROC van Twente Lid 
L. Postma ROC Friese Poort Lid 
R. van den Broek Sgm. De Rooi Pannen Lid 

 
Samenstelling clustercommissie ICT 
Naam mbo-school Functie (in onderstructuur) 
L.J. Visscher ROC v Amsterdam Voorzitter 
P.J. Kroon Albeda College Lid 
J. Wagenaar ROC Friese Poort Lid 
M. van Kollenburg Stichting Praktijkleren Adviserend lid 
R. Claessens Summa College Lid 
P. Criellaard ID-College Lid 
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Samenstelling clustercommissie CMD 
Naam mbo-school Functie (in onderstructuur) 
B. Meulenkamp Nimeto Voorzitter 
Mw. R.v.d. Meij Grafisch Lyceum Rotterdam Vice-voorzitter 
Mw. M. de Jager Grafisch Lyceum Utrecht Lid 
P.v.d. Blom Mediacollege Amsterdam Lid 
Mw. A. van Mazijk ROC van Twente Lid 
L. Postma ROC Friese Poort Lid 
R.v.d. Broek Sgm. De Rooi Pannen Lid 
F. Heezemans SintLucas Lid 

 
Samenstelling clustercommissie K en E 
Naam mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Mw. J. Buts RijnIJssel Voorzitter  
Mw. M. Riethof ROC van Amsterdam Lid 
P. van der Linden ROC van Tilburg Lid 

 
 
Onderwijsleden sectorkamer ICT en Creatieve Industrie 
Naam mbo-school 
F. van Vliet Grafisch Lyceum Rotterdam 

(vz) 

E. van den Berg Nova College  
A. Bressers RijnIJssel 
R. Rabelink SintLucas 
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Onderwijsleden marktsegment Kunsten en Entertainment 
Naam mbo-school 
Mw. L. Kleijberg (NRTO-lid) Instituut Thomas  
H. Smits Mediacollege Amsterdam 
Mw. J. Buts RijnIJssel 

 
Onderwijsleden marktsegment Communicatie, Media en Design 
Naam mbo-school 
Mw. O. Hoogland Cibap Vakschool 
W. Rauwerdink (NRTO-lid) Fotovakschool 
Mw. R. van der Meij Grafisch Lyceum Rotterdam 
J. Spronk Grafisch Lyceum Utrecht 
L. Postma ROC Friese Poort 
Mw. A. van Mazijk ROC van Twente 

 
Onderwijsleden marktsegment ICT 
Naam mbo-school 
P. Blaas (NRTO-lid) Dirksen 
P. Criellaard ID-College 
H. Brink Graafschap College 
B. Visscher ROC van Amsterdam 

 
Projectgroep Docentendag 18 november 2015 
Naam mbo-school 
H. Brink Graafschap College 
P. Dorsemagen MBO Raad 
L. Postma ROC Friese Poort 
Mw. A. van Mazijk ROC van Twente 
W. Habers ROC van Twente 
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A. Bressers RijnIJssel 
Mw. H. van der Weele Studio 26 
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Bijlage 2 Organogram 

 

 

ALV btg ICT en 
Creatieve 
Industrie

Kerngroep btg ICT 
en Creatieve 

Industrie

Onderwijscluster 
Kunsten en 

Entertainment

Kenniskring Artiest

Onderwijscluster 
Communicatie, 

Media en Design

Kenniskring RPC 
(sluimert)

Onderwijscluster 
ICT

Clustercommissie 
ICT

4 Regio-
overleggen ICT 

(geen 
ondersteuning)
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Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij btg ICT en Creatieve Industrie 

Instellingen 
Instellings- 
vertegenwoordiger 

Onderwijs 
cluster CMD 

Onderwijs 
cluster ICT 

Onderwijs 
cluster K&E 

Albeda College  x   

Alfa College      

Arcus College     

Aventus     

Cibap vakschool      

Da Vinci College     

Deltion College     

Drenthe College     

Friesland College     

Gilde Opleidingen     

Graafschap College     

Grafisch Lyceum Rotterdam     

Grafisch Lyceum Utrecht     

Hoornbeeck College      

ID College     

Koning Willem I College     

Landstede     

MBO Utrecht     

Mediacollege Amsterdam     

Nimeto Utrecht     

Noorderpoort     

Regio College     

RijnIJssel     

ROC A12     

ROC De Leijgraaf *     

ROC Friese Poort           

ROC Horizon College     

ROC Kop van Noord-
Holland 

    

ROC Leeuwenborgh     
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Instellingen 
Instellings- 
vertegenwoordiger 

Onderwijs 
cluster CMD 

Onderwijs 
cluster ICT 

Onderwijs 
cluster K&E 

ROC Leiden     

ROC Mensing Alting *     

ROC Midden Nederland     

ROC Mondriaan     

ROC Nijmegen     

ROC Nova College     

ROC Rivor     

ROC Ter Aa *     

ROC Tilburg     

ROC TOP     

ROC van Amsterdam      

ROC van Twente     

ROC van West Brabant     

Scalda     

Sgm. De Rooi Pannen     

Sint Lucas     

Summa College     

Zadkine     
 
*Geen instellingsvertegenwoordiger bekend van btg ICT en CI, wel opgave voor onderwijscluster. 
Versie december 2015. 
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Bijlage 5 Overzicht ontwikkelingen 2015 
Algemeen 
De bedrijfstakgroepen hebben zich in 2015 met name gericht op de transitie van 14 bedrijfstak-
groepen naar 8 nieuwe bedrijfstakgroepen. Inmiddels kunnen we stellen dat het bezig zijn met 
structuren en vormgeving, zowel van bedrijfstakgroepen, als sectorkamers en marktsegmenten binnen 
SBB, grotendeels achter ons ligt. Dit maakt de weg vrij om de focus in 2016 weer meer te verleggen 
op inhoudelijke onderwijsvraagstukken die sectorale aandacht, samenwerking en versterking vragen.   
Hieronder staat een selectie van thema’s en dossiers die in 2015 veel aandacht hebben gevraagd van 
de MBO Raad en van belang waren voor de bedrijfstakgroepen. Uitgebreidere informatie over 
specifieke thema’s kunt u altijd verkrijgen via de beleidsadviseurs van uw btg. 

 
1. Examinering 
Op 1 oktober 2015 heeft de mbo-sector, MBO Raad en NRTO, een examenagenda ondertekend met 
OCW om de examinering proactief verder op orde te brengen.  
Vanuit het bewustzijn dat de waarde van het mbo-diploma en het civiel effect vertrouwen moet 
genieten van alle stakeholders zijn in de aanloop naar het ondertekenen van de examenagenda mbo 
door alle bedrijfstakgroepen in 2015 examineringsprojecten opgestart. Deze sluiten aan op gewenste 
kwaliteitsverbetering van enerzijds examinering en anderzijds op de implementatie van de herziene 
kwalificatiestructuur die per augustus voor alle scholen een feit zal zijn. De meeste projecten lopen 
door tot aan de zomer van 2016. 
 
2. Implementatie Herziene Kwalificatiestuctuur  
In 2015 zijn de bedrijfstakgroepen en scholen betrokken geweest bij de totstandkoming van allerlei 
serviceproducten ter ondersteuning van de scholen bij de (aanloop naar de) implementatie van de 
nieuwe dossiers. Het ingerichte Servicepunt Invoering HKS dat nauw samenwerkt met het 
Servicepunt examinering mbo heeft veel input gegeven en gekregen van de bedrijfstakgroepen. De 
ondersteuningsproducten zijn eind 2015 gereed gekomen. Het servicepunt zal op vraag van scholen 
en/of btg’s in 2016 waar nodig tot andere serviceproducten komen.  
 
3. Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo 
Onder de titel ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ is op 2 juni 2014 een 
visiebrief op de toekomst het mbo van de minister van OCW verschenen. De voorstellen voortvloeiend 
uit de brief zijn in 2015 gedeeld met de scholen via de btg’s, zodat de scholen weten welke 
(on)mogelijkheden zich aandienen. De volgende onderwerpen zijn (onder andere) bij btg’s aan de 
orde geweest: 
• experimenten met cross-overs vanaf studiejaar 2016-2017, combinaties van onderdelen van 

meerdere kwalificaties; 
• experimenten met een gecombineerde leerweg bol-bbl vanaf studiejaar 2015-2016; 
• de uitbreiding van de doorlopende leerroutes vmbo-mbo: experimenten met de vakmanschaps-

route en de technologieroute, uitbreiding van de vakcolleges, uitbreiding van de experimenten VM2 
naar VM3, verbreding van de technologieroute naar andere sectoren; 

• de ontwikkeling van excellentieprogramma’s; 
• het per 21 januari 2017 mogelijk maken dat bepaalde kwalificaties alleen door vakinstellingen en 

aoc’s mogen worden aangeboden. 
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4. Mbo 2025 
Binnen de MBO Raad heeft een visieontwikkelingstraject geleid tot het uitbrengen van het Manifest 
MBO 2025. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de samenleving en het aanleverend en afnemend 
onderwijsveld zijn geanalyseerd en hebben geleid tot het manifest. Bij de meeste btg’s is het manifest 
aan de orde geweest, mede als basis voor het opstellen van het jaar/activiteitenplan 2016.  

 
5. Doelmatigheid 
• In 2015 is de nieuwe wetgeving macrodoelmatigheid in het mbo ingevoerd. Deze wet geeft aan 

scholen nieuwe verplichtingen op het gebied van: 
• het melden van het starten of stoppen met opleidingen; 
• het aanbieden van opleidingen met arbeidsmarktperspectieven; 
• het rekening houden met elkaars opleidingsaanbod; 
• de verantwoording over de doelmatigheid van het opleidingsaanbod in het jaarverslag; 
• informatie aan (aspirant-)studenten. 
Het overleg over de doelmatigheid verschuift hiermee van de landelijke tafel naar de regionale en 
sectorale tafels. Bij een aantal btg’s en sectorkamers is dit in 2015 onderwerp van gesprek geweest. 
Een btg is dan een overlegpartner voor het georganiseerd bedrijfsleven en speelt een coördinerende 
procesrol in de bespreking van zich aandienende casuïstiek.  
 
6. TAC BPV  
In 2015 heeft de thema-adviescommissie beroepspraktijkvorming (TAC BPV) zich met een aantal 
onderwerpen bezig gehouden:  
• Eenduidige erkenningsregeling leerbedrijven 

SBB werkt op advies van de tac bpv inmiddels met een eenduidige erkenningsregeling. De 
sectorkamers worden in 2015/2016 bevraagd op de relevantie van huidige vullingen. 

• Eenduidig competentieprofiel van de praktijkopleider 
Dit model gaan de SBB-adviseurs in 2015 gebruiken bij het uitvoeren van hun taak om bij de 
erkenning van een leerbedrijf te beoordelen of de praktijkopleider voldoende deskundig is en 
voldoende begeleiding kan bieden.  

• Adviesvraag actualisatie bpv-protocol 
Na vijf jaar hebben onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB het bpv-protocol geactualiseerd. 
Concrete aanleiding voor deze actualisatie was het verdwijnen van de kenniscentra per 1 januari 
2015. In de sectorkamers wordt in 2015/2016 bekeken of er echt sectorale aanvullingen benodigd 
zijn. 

• Bpv-monitor 
In 2015 is een vervolgtraject opgestart dat moet leiden tot een nieuwe pilot in het voorjaar van 
2016, waarbij leerbedrijf en student en school aan het eind van elke bpv-periode bevraagd worden 
over de bpv. Dit wordt in SBB-verband opgepakt. 

• Servicedocument stages 
Het servicedocument stages is in 2015 op/bijgesteld. De TAC BPV stelt dit document vast. In het 
servicedocument staat een model praktijkovereenkomst en een toelichting op relevante wet- en 
regelgeving voor met name leerbedrijven.  
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7. Taal en rekenen 
Op het gebied van taal en rekenen is er in 2015 veel gebeurd. Met als resultante dat de Tweede 
Kamer heeft besloten de rekentoets voor langere tijd uit te stellen, gezien de behaalde resultaten uit 
de pilots. Eind 2015 en in 2016 wordt verder bekeken wat de impact en de benodigde vervolgstappen 
dienen te zijn. Het ministerie heeft een actieplan rekenen aangekondigd. 

 
8. Doorstroom hbo 
Per 1 mei 2015 gelden er voor opleidingen uit bepaalde mbo-domeinen nadere toelatingseisen bij 
doorstroom naar bepaalde opleidingen uit hbo-clusters. Regionaal kunnen mbo-scholen en 
hogescholen afspraken maken over voorwaarden voor doorstroom vanuit de betreffende opleidingen. 
 
Per 1 mei 2015 gelden er bovendien nadere toelatingseisen voor instroom in de pabo. Studenten die 
vanuit het mbo naar de pabo willen, moeten toelatingstoetsen doen voor aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur en techniek. Ter voorbereiding hierop is er voor mbo-studenten (en havoleerlingen) 
ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning bestaat uit studiemateriaal en (klassikale) lessen, 
vragenuurtjes en e-learning in twaalf regio’s. Uit de eerste enquête blijkt dat studenten zeer tevreden 
zijn over de ondersteuningsmogelijkheden die mbo en hbo in samenwerking met elkaar bieden. Meer 
informatie vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  
 
Een goede voorbereiding op de doorstroom van het mbo naar het hbo kan worden gerealiseerd door 
gebruik te maken van keuzedelen. In btg-verband is in 2015 gekeken of er behoefte is aan het 
ontwikkelen van sectorspecifieke keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo.  
 
9. Associate degree 
De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding in het hoger onderwijs die sterk arbeidsmarkt-
relevant is. Deze opleiding is met name interessant voor studenten en werkenden met een niveau 4-
opleiding. In samenspraak met het bedrijfsleven en hogescholen kan het voor mbo-scholen binnen 
een regio of op landelijk niveau interessant zijn om een Ad-opleiding te starten. Een hogeschool is 
aanvrager, maar het mbo kan bij de uitvoering nauw betrokken zijn. 
 
10. Toegankelijkheid van het mbo 
Hoewel de invoering van de nieuwe vmbo-profielen en de kwalificatiedossiers in het mbo pas in 2016 
echt een feit is, zijn er inmiddels wel de nodige ervaringen opgedaan in de vmbo-pilots. Scholen zijn 
via de btg’s uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van de vernieuwing en in de gelegenheid gesteld 
om input te leveren op de zogenaamde ‘cspe’s’. Dit zijn de centrale schriftelijke eindtoetsen van het 
vmbo op het beroepsgerichte deel van de opleiding. Ook op het gebied van experimenten en passend 
onderwijs is er in 2015 veel gebeurd en waar relevant met btg’s gedeeld. In 2015 is er het nodige 
overleg geweest met OCW over eventuele wetgeving in het kader van toelatingsrecht op het mbo. De 
impact op scholen voor intake, toelating en flexibilisering van het onderwijs door een meer 
gedifferentieerde instroom is evident.   
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11. Entreeopleiding 
De entreeopleiding is met ingang van 1 augustus 2014 in het mbo geïntroduceerd. Veel mbo-scholen 
zijn op 1 augustus 2015 met het nieuwe dossier gestart. De ervaringen worden opgehaald en in 2016 
gedeeld in btg-verband als er behoefte aan is.   
 
12. Techniekpact 
Het tweede jaar van het techniekpact is achter de rug. De 22 acties uit dit pact en de voortgang 
daarvan hebben ook in 2015 aandacht gehad. De MBO Raad is betrokken bij de meeste van deze 
acties. De technische btg’s zijn direct betrokken bij de acties en implicaties van de afspraken in het 
kader van het techniekpact.  
 
13. Regionaal investeringsfonds 
Het ministerie van OCW stelt voor het regionaal investeringsfonds honderd miljoen euro subsidie 
beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017. In die periode komt jaarlijks 25 miljoen aan subsidie 
beschikbaar voor de scholen. Er zijn in 2015 vele aanvragen gedaan en gehonoreerd. In MBO Raad-
verband worden scholen ondersteund bij kennisdeling. Opgedane ervaringen bij de aanvragen zijn 
gedeeld, zodat verbeteringen bij nieuwe aanvraagronden aangebracht zijn.   
 
14. 25 miljoen euro voor excellentieprogramma’s  
De minister trekt vanaf 2015 jaarlijks 25 miljoen euro extra uit voor excellentie in het mbo.  
Excellentie is een apart onderdeel van het kwaliteitsplan dat iedere instelling maakt en dat voortvloeit 
uit het bestuursakkoord dat in juli 2014 met de mbo-sector is gesloten. De plannen op het gebied van 
excellentie worden beoordeeld op de ambities en (meetbare) prestaties. De minister van OCW noemt 
in dit kader onder andere de meester-gezel route, de mogelijkheden die de Skills-wedstrijden bieden 
en internationalisering. De plannen zijn in 2015 door scholen ingediend en over het algemeen positief 
beoordeeld door MBO in bedrijf. 
 
15. Ondernemerschap mbo  
In het mbo zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten en projecten ontwikkeld om ondernemendheid  
en ondernemerschap te stimuleren. Het gaat dan zeker niet alleen om de uitvoering van de 
certificeerbare eenheid ondernemerschap (straks: keuzedeel ondernemerschap), maar ook om het 
opzetten van studentondernemingen, het stimuleren van ondernemendheid bij docenten, de 
samenwerking met lokale ondernemers, et cetera.  
Mbo-scholen hebben aangegeven dat zij grote behoefte hebben aan het delen en borgen van de 
aanwezige kennis over ondernemerschap en ondernemendheid. Een bundeling van kennis en 
krachten zorgt ervoor dat zij sneller en efficiënter kunnen inspelen op vragen van het (regionale) 
bedrijfsleven en studenten.  
 
Om in deze behoefte te voorzien, heeft de MBO Raad in 2015 een aantal landelijke bijeenkomsten 
georganiseerd over ondernemerschap en ondernemendheid.  

 
16. Leven Lang Leren: EVC/validering van non-formeel en informeel leren 
Steeds meer mbo-scholen kiezen voor validering van eerder verworven competenties (EVC) binnen 
het onderwijs en minder voor het aanbieden van EVC-diensten. De MBO Raad heeft om die reden in 
2014 haar netwerk EVC beëindigd.  
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In 2015 heeft de MBO Raad in samenwerking met de werkgroep validering ‘de onderwijsroute’ (het 
valideren van eerder verworven competenties binnen de poorten van het onderwijs) concreter 
gemaakt en verbreed en deze kennis binnen het mbo verspreid. 

 
17. Leven Lang Leren: ECVET  
In Nederland heeft het ministerie van OCW het Coördinatiepunt ECVET opgericht om mbo-scholen te 
ondersteunen bij de invoering van ECVET (European Credit System for Vocational Education and 
Training). De MBO Raad oefent op beleidsniveau haar invloed uit door, ook in 2015, zitting te hebben 
in de Europese gebruikersgroep ECVET. Daarbij is de boodschap van de brancheorganisatie dat het 
de verantwoordelijkheid van de scholen zelf is om ECVET, en de daarbij behorende instrumenten, al 
dan niet te gebruiken.  

 
18. Leven Lang Leren: Commissie Rinnooy Kan  
Als vervolg op het advies van de commissie Rinnooy Kan (2014) over de deelname van volwassenen 
aan het hoger onderwijs (ho) heeft het ministerie van OCW in 2015 in samenwerking met het 
ministerie van SZW onderzocht  hoe het mbo beter kan aansluiten op de scholingsvragen van 
volwassenen (werknemers en werkzoekenden). Eind 2015 kwam de Minister met de brief Leven Lang 
Leren waarin haar voorgenomen beleid staat beschreven over de wijze waarop scholen in het mbo 
meer aan Leven Lang Leren kunnen doen om volwassenen te faciliteren bij leren voor een diploma 
en/of certificaten. 
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