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Voorwoord 

Aan het begin van het jaar is het goed om een moment te reflecteren over het gerealiseerde in het 
voorgaande jaar. Terugkijkend op dat wat de btg TGO in 2018 ondernomen, kun je stellen dat we 
gezaaid hebben, dat hier en daar zaadjes tot bloei zijn gekomen, sommige (nog) niet, en anderen zijn 
al geoogst. 

De btg TGO heeft in 2018 vorm en inhoud gegeven aan ‘Strikbijeenkomsten”, en de koppeling van de 
ALV met in de middag themabijeenkomsten. Tevens zijn de vakcommissies zich (nog) meer 
inhoudelijk op onderwerpen gaan richten.  

Wat betreft de drie functies van de btg, te weten achterban, informatie- en kennisdeling en projecten 
heeft dit geleid tot een aantal mooie resultaten.  

Binnen SBB hebben wij een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Actieagenda Technologie, 
die in 2018, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen vanuit sociale partners, 
onderwijs (vmbo-mbo-hbo) geconcretiseerd wordt. We zijn gestart met pilots voor mbo-certificaten in 
het kader van een leven lang ontwikkelen. Dit jaar wordt  duidelijker hoe deze uitpakken in de praktijk 
en wat de betekenis ervan kan zijn in leven lang ontwikkelen.  

Daarnaast zijn we als MBO Raad, btg actief betrokken bij de Nationale Bouwagenda, voor de human 
capital agenda. De Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing van het Klimaatakkoord heeft faciliteert het 
initiatief voor een wijkgerichte aanpak . Dit leidt tot een intentieverklaring die  inzet op fieldlabs met 
mbo-hbo-wo en bedrijfsleven in de aardgasvrije wijken. Dit biedt kansen om ons als onderwijs sterk te 
profileren in de regio’s/ in de wijken en daarnaast te leren van elkaar over de wijken heen. De 
gedachte van Technohubs, die gedeeld wordt door het bedrijfsleven, krijgt vorm. 

Wat betreft informatie- en kennisdeling de btg TGO heeft  in 2018 voor de docenten vanuit H&M, BIB 
en de Laboratoriumtechniekopleidingen docenten- c.q. onderwijsdagen georganiseerd. Veelal met 
workshops van en door de scholen zelf. In gezamenlijkheid hebben we themabijeenkomsten over 
sectoroverstijgende onderwerpen georganiseerd, o.a. over validering en een kwaliteitsslag in de bpv. 
De vakcommissies MEI en H&M hebben ook de nodige onderwerpen op locatie bij bedrijven nader 
uitgediept. Gezien  de animo en het enthousiasme achteraf, krijgt dit  zeker een vervolg in 2019. 

Tevens hebben de vakcommissies zich bezig gehouden met een aantal inhoudelijke projecten. De 
realisatie van online leeromgevingen voor praktijkbeoordelaars in de verschillende sectoren van  de 
btg TGO zijn hierbij zeker noemenswaardig. De omgevingen zijn er, de scholen kunnen in 2019 
starten met implementatie. Om dit te ondersteunen is een online toolkit voor implementatie in de 
maak. Voor de Laboratoriumtechniek opleidingen is een gezamenlijk bpv-document ontwikkeld i.s.m. 
SBB, daarmee ontstaat veel duidelijkheid richting bedrijfsleven. Nu noem ik slechts  een paar 
voorbeelden. Ik nodig u van harte uit om verder te lezen hetgeen u in 2018  gerealiseerd heeft! 
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Hierop aansluitend wil ik, naast het bedanken van alle betrokken leden, speciale dank uitspreken voor 
met name de voorzitters van de vakcommissies en het netwerk internationalisering, de 
marktsegmentleden en de leden van de sectorkamer. U heeft bijgedragen aan deze mooie resultaten 
en laten zien dat vraagstukken met elkaar delen, leidt tot nieuwe inzichten en mooie oplossingen! 

 
Februari 2019 
Otto Jelsma 
Voorzitter btg TGO



  5/21 

Inhoudsopgave  

 
1 Algemeen 6 
1.1 MBO Raad en btg Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) 6 
1.2 Over de btg Techniek en Gebouwde Omgeving 7 
1.2.1 Doelstelling(en) 7 
1.2.2 Structuur 7 
2 Activiteiten 2018 8 
2.1 Vakcommissie BIB 10 
2.2 Vakcommissie H&M 11 
2.3 Vakcommissie MEI 12 
2.4 Vakcommissie PLOT 13 
2.5 Netwerk Internationalisering TGO 15 
3 Bijlagen 17 
3.1 Bijlage1 Samenstelling diverse gremia 18 
3.2 Bijlage 2  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 20 
3.3 Bijlage 3 Organogram btg TGO 21 

 
 
 



  6/21 

1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) 
De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving is één van de acht bedrijfstakgroepen 
van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. De leden van de btg TGO zijn 
vertegenwoordigers van de leden (mbo-scholen) van de MBO Raad die opleidingen in deze 
bedrijfstak aanbieden.  
De bedrijfstakgroep TGO kent een onderstructuur van vier vakcommissies, gegroepeerd 
rondom een vakcommissies van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op 
inhoudelijke opleidingsvraagstukken.   
De btg TGO bestaat uit (sectorale) instellingsvertegenwoordigers, kerngroepleden en leden van 
vakcommissies. 
 
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, etc.; 

- 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 Techniek en Gebouwde Omgeving 

1.2.1 Doelstelling(en) 

De btg TGO richt haar organisatiestructuur dusdanig in dat zij de doelen en taken die 
toebedeeld zijn aan de bedrijfstakgroepen zo efficiënt en effectief mogelijk kan uitvoeren. 

1.2.2 Structuur 

De algemene informatie over de rol van de leden, doel/functie van de kerngroep, doel/functie 
van eventuele ondercommissies is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de MBO 
Raad. 
 
Het hoogste orgaan van de btg TGO is de Algemene Ledenvergadering bestaande uit de 
gemandateerde instellingsvertegenwoordigers en de kerngroepleden.  
 
De kerngroep van de btg is belast met de dagelijkse leiding van de btg TGO en bestond in 2018 
uit de drie voorzitters van de vakcommissies plus de onderwijsbestuurders van het bekostigd 
onderwijs van de Sectorkamer TGO en een onderwijslid uit elk TGO-marktsegment. De 
kerngroep is belast met de dagelijkse leiding van de btg TGO en heeft zorggedragen voor de 
totstandkoming en vaststelling van het (financieel) jaarverslag, het activiteitenplan- en de 
begroting  en de PDCA monitoring. 
Daarnaast bereid de kerngroep de agenda voor van de btg (ledenvergadering). 
 
De btg TGO kent vier vakcommissies: 
• Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB) 
• Hout en Meubel (H&M) 
• Metaal, Elektro- en Installatietechniek (MEI) 
• Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) 
 
De leden van deze vakcommissies zijn docenten en/of managers/coördinatoren. Ieder 
vakcommissie kent een voorzitter en de leden van de marktsegmenten zijn sowieso 
vertegenwoordigd in de vakcommissies. Daarnaast bereidt de voorzitter al dan niet in 
samenspraak met de (vice)voorzitters van de marktsegmenten de agenda van de 
vakcommissiebijeenkomsten voor. 
 
Tussen alle overleggremia is voorzien in een linking pin. 
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2 Activiteiten 2018 
Algemeen 
De beleidsadviseurs van de btg TGO werken nauw samen met de beleidsadviseurs van de 
afdelingen Strategie & Onderwijs, Werkgeverszaken & Bekostiging en de btg-en die ook 
techniek in portefeuille hebben: 
• Maritiem, Transport, Logistiek en Motorvoertuigen (MTLM) 
• ICT en Creatieve Industrie 
De beleidsadviseurs van de technische btg-en stemmen onderwerpen met elkaar af die btg 
overstijgend zijn zoals: het Techniekpact, het Klimaatakkoord, de taakgroep Arbeidsmarkt en 
scholing, Bouwagenda, meisjes in techniek, docententekort, aansluiting vmbo-mbo-hbo en 
internationalisering in techniek. 
 
Sectorkamer en marktsegmenten btg TGO 
De btg TGO heeft voorzien in goede linking pins tussen alle marktsegmentoverleggen en hun 
achterban; de vakcommissies. 
 
De acht marktsegmenten van de sectorkamer TGO hebben sinds de formele start in december 
2015 gewerkt aan hun agenda.  
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden binnen Sbb en de rol van de sectorkamers. Hieruit zijn 
aanbevelingen geformuleerd en is er een doorontwikkeling voorgesteld. Eind 2018 is een 
evaluatie van deze doorontwikkeling verschenen. 
 
De sectorkamer vergaderde vier maal in 2018. Ook heeft voor de eerste keer een 
beleidsthemadag plaatsgevonden in oktober 2018. Dit was succesvol. In 2019 worden twee 
beleidsthemadagen ingepland. 
Belangrijkste agendapunten waren: strategische thema’s, de technohubs, mbo—certificaten, de 
actieagenda Technologie (over de technische sectorkamers heen) en uitvoerbaarheid en 
examineerbaarheid keuzedelen 
 
De beleidsadviseurs maken ten behoeve van de vooroverleggen van de onderwijsleden in de 
sectorkamer en de marktsegmenten speaking notes waarbij ze zo goed mogelijk de op dat 
moment bekend zijnde beelden en/of standpunten van de MBO Raad en de achterban 
verwoorden. Daarnaast sluiten zij aan bij expert overleggen geïnitieerd vanuit de Sectorkamer 
m.b.t. bepaalde inhoudelijke thema’s. Indien relevant sluiten zij ook aan bij 
marktsegmentoverleggen dan wel de vooroverleggen onderwijs hiervan. De agenda van de 
sectorkamer en marktsegmenten zijn onderwerp van gesprek in de btg-vergaderingen. 
 
Btg TGO 
De leden van de btg TGO vergaderden 4 maal in 2018. 
Thema’s waren: 
 
De aanwezigheid en betrokkenheid bij de  bedrijfstakgroep 
De btg heeft een analyse gemaakt van de aanwezigheid van de leden in de verschillende 
overleggen. De leden van de ALV hebben op basis hiervan afgesproken intern eigen collega’s 
op de aanwezigheid te bevragen en ook te vragen naar op welke wijze betrokkenheid vergroot 
kan worden. Daarnaast gaan de beleidsadviseurs op bezoek met dezelfde vragen bij de 
scholen waarvan de vertegenwoordigers ook niet naar de ALV-bijeenkomsten komen. De acties 
lopen door in 2019.  
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Techniekpact 
De informatie uit het landelijk Regieteam en de jaarlijkse Techniekpactdag werden in de 
kerngroep en ALV  besproken. De MBO Raad en haar leden dragen op onderdelen bij aan de 
uitvoering van het Techniekpact bij de onderwerpen: docententekort, meisjes in techniek, PPS-
constructies, circulaire carrières. 
 
Bouwagenda, mbo-aanbod voor Klimaattechniek en de intentieverklaring wijkgericht aanpak 
Geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de bouwagenda is gewerkt aan twee in 
elkaars verlengde liggende verklaringen. 
 
Convenant mbo-aanbod voor de klimaattechniek  
Het convenant richt zich ter aansluitend op de intentieverklaring om te komen tot een mbo-
aanbod voor bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, dat zich richt op beroepen in de 
energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie; voldoende instroom; werkgaranties en 
opleidingen binnen bedrijven en waarborgen in de continuïteit van de (ver)bouwstroom.  
Dit convenant is op 30 januari 2019 ondertekend door 13 partijen. 
 
Intentieverklaring Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte aanpak 
De Intentieverklaring Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte aanpak is geïnitieerd vanuit de 
Bouwagenda in kader human capital agenda. Vanuit de taakgroep Arbeidsmarkt en scholing 
wordt het opstellen van de intentieverklaring gefaciliteerd om leerervaringen te verspreiden naar 
andere sectoren c.q. sectortafels. Naast de schrijfgroep is er vanuit de taakgroep Arbeidsmarkt 
en scholing ook een meelees-kring ingericht. De verklaring is erop gericht ontwikkeling van 
vaardigheden, technologie en werkprocessen te verbinden in een lerende wijkaanpak vanuit 
hechte samenwerking van bedrijven, werkenden overheid en de primaire kennisinstellingen 
(mbo-hbo-wo). Werkgeverspartijen overleggen daarbij over het slim organiseren van het werk 
en over de beschikbare menskracht. De nationale intentieovereenkomst wordt door middel van 
regionale publiek-private samenwerkingen ingebed in de wijkenaanpak in het klimaatakkoord. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekst.  
 
Actieagenda Technologie 
In februari adviseert SBB de minister van OCW met een actieagenda over de gebundelde inzet 
van overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor techniekonderwijs. De actieagenda brengt het 
Techniekpact tot resultaat, met name door het vergroten van de doorstroom in technische 
opleidingen, het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het werk 
maken van een leven lang ontwikkelen door de flexibilisering van het onderwijs en het 
aanpakken van het lerarentekort. 
 
Themabijeenkomsten 
In aansluiting op de ALV-bijeenkomsten hebben in de middag in 2018 veelal één of meerdere 
themabijeenkomsten plaatsgevonden. Onwerpen die langs zijn gekomen zijn: 
• Validering en de gevolgen voor examencommissies 
• De Uitdaging 
• Doorstroom vmbo-mbo en sterk techniek onderwijs 
• Build-up-skills 
• Beroepspraktijkvorming hoe slaan we een kwaliteitsslag? 
 
Op basis van de eerste ervaringen met themamiddagen is besloten om hier in 2010 nog meer 
inhoudelijk invulling aan te geven en deze bijeenkomsten tijdig te plannen. 
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Nieuwsbrieven 
De btg TGO heeft in 2018 10 nieuwsbrieven uitgegeven. Deze worden verspreid onder de leden 
van de btg, vakcommissies en netwerken. Om te voorkomen dat de btg leden overspoeld 
worden met mails worden deze berichten geplaatst in de nieuwsbrieven. De secretaresse van 
de btg verzamelt de verzoeken van de MBO Raad en stakeholders om de leden te informeren 
of om oproepen uit te zetten en plaatst deze in de maandelijkse TGO nieuwsbrief.  
De nieuwsbrieven bevatten thema’s die techniek gerelateerd zijn, maar ook een selectie uit de 
nieuwsbrieven van de MBO Raad die van belang zijn voor de btg-leden 

 

2.1 Vakcommissie BIB 
Periodiek kwamen de leden van de vakcommissie BIB met alle betrokken scholen bij elkaar om 
af te stemmen op diverse relevante thema’s en een functie te vervullen ten aanzien van last en 
ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en in de marktsegmenten van de sectorkamer 
TGO. Vanuit het onderwijscluster zijn verschillende activiteiten en projecten geïnitieerd, te weten: 
 
Project Opleiden 2020 in de bouw 
Een project dat gericht is op het vormgeven van het nieuwe opleidingspalet in de Bouw. Waarbij 
ingespeeld wordt op de toenemende diversiteit in opleidingsvragen en de rol van de mbo-
instelling hierin in relatie tot haar omgeving. Doelstelling van het project  is de realisatie van een 
vernieuwingsnetwerk Opleiden in de bouw in 2020. Hierin gaan we op zoek naar nieuwe 
manieren van denken, doen en organiseren die passen in de context van het opleiden in de 
bouw. Gezien huidige maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en de ontwikkelingen in 
de sector en onderwijs is het nu het moment om i.s.m. vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven 
en ministerie een visie op opleiden in de bouw in 2020/30 te schetsen op basis waarvan we 
komen tot fundamentele verbetering door experimenteren en leren. 
In 2018 is deze beweging meer en meer gaan samenvallen met de activiteiten in het kader van 
de Bouwagenda, de actieagenda Technologie en de Uitdaging. Eind 2018 / begin 2019 wordt een 
reisgids opgeleverd, die op de Docentendag in 2019 uitgedeeld wordt. 
 
Project monitoring Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra examinering 
In 2017 was een een body of knowledge (een concretiseringsslag) van het basisdeel en van de 
profieldelen Bouw als Infra is gerealiseerd. Deze concretisering is een noodzakelijke stap op weg 
naar het maken van toetsen en examens.  
Begin 2018 zijn onder begeleiding van Paula Willemse van IVA Onderwijs een driehonderdtal 
ontwikkelingsgerichte vragen ontwikkeld die ingezet kunnen worden als feedback naar de student 
over de mate waarin hij of zij de benodigde kennis beheerst. Tevens is er een advies gegeven 
over de wijze waarop onderhoud en beheer binnen een mooie digitale omgeving geborgd kan 
worden.  

 
Docentendag BIB en H&M 
Op 22 maart 2018 werd er een docentendag Eigenhandig bouwen aan de toekomst 
georganiseerd i.s.m. onderwijscluster H&M. Er kon een keuze gemaakt worden uit workshop in 
drie themalijnen, te weten: 
• Visie,  
• Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al?   
•    Aan de slag met keuzedelen 
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  Validering van ervaringscertificaten in de onderwijsroute 

Vanuit vier scholen werd de vraag gesteld of het zinvol was om in gezamenlijkheid te 
onderzoeken in hoeverre men het valideren van ervaringscertificaten van de EVC-aanbieder 
Volandis op een bepaalde manier in gezamenlijkheid beter kon borgen.  
• ROC Da Vinci 
• ROC van Twente 
• Deltion College 
• SOMA College 
 
Vanuit de vakcommissie Bouw, Infra en Beschermingstechnieken, bedrijftakgroep Techniek 
Gebouwde Omgeving van de MBO Raad is besloten dit initiatief vanuit deze vier scholen te 
ondersteunen omdat als het eenmaal is uitgedacht andere mbo-scholen / leden kunnen 
aansluiten bij dit initiatief en mogelijk het traject transfermogelijkheden biedt voor de 
samenwerking met andere EVC-aanbieders voor andere opleidingen. 
Hierbij opgemerkt dat het gevolgde proces, intensief is geweest en van zowel de EVC-
aanbieder als de mbo-scholen de nodige inzet vraagt. 
 
Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
Deze omgeving is speciaal voor praktijkbeoordelaars/examinatoren binnen de bouw, infra en 
beschermingstechnieken, die examens van mbo-studenten afnemen en beoordelen. De 
praktijkbeoordelaars kunnen met diverse modules hun examendeskundigheid vergroten. 

   
  Onderwerpen op de agenda van de vakcommissie 

In de vakcommissiebijeenkomsten is meer tijd uitgetrokken in 2018 om enkele inhoudelijke 
onderwerpen te verdiepen. Enkele onderwerpen die op deze wijze zijn verdiept zijn: 
• De drie experimenten, te weten: cross-overs, ruimte in de regio en mbo-certificaten 
• De kwaliteit van de beroepspraktijkvorming 
• Leven lang ontwikkelen, maatwerktrajecten 
• De samenwerking met opleidingsbedrijven/samenwerkingsverbanden en de inzet van 

studenten via een uitzendbureau. 
• Vorderingen in de Human Capital agenda van de Bouwagenda 

 

2.2 Vakcommissie H&M 
Periodiek kwamen de leden van de vakcommissie H&M met alle betrokken scholen bij elkaar om 
af te stemmen op diverse relevante thema’s en een functie te vervullen ten aanzien van last en 
ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en in de marktsegmenten van de sectorkamer 
TGO. De volgende activiteiten zijn in 2018 opgepakt: 
 
Docentendag BIB en H&M 
Op 22 maart 2018 werd er een docentendag, Eigenhandig bouwen aan de toekomst 
georganiseerd i.s.m. onderwijscluster BIB. Er kon een keuze gemaakt worden uit workshops in 
drie themalijnen, te weten: 
• Visie,  
• Flexibiliteit en maatwerk, wat kan er al?   
• Aan de slag met keuzedelen 
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Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
Deze omgeving is speciaal voor praktijkbeoordelaars/examinatoren binnen Hout & Meubel die 
examens van mbo-studenten afnemen en beoordelen. De omgeving is voor de opleidingen Hout 
en Meubel in 2017 opgeleverd. In 2018 zou er een evaluatie plaatsvinden, de vakcommissie 
heeft besloten dit uit te stellen, omdat een beperkt aantal scholen gestart is met de 
implementatie. Dit heeft er toe geleid dat er in het activiteitenplan 2019 btg TGO een project is 
opgepakt voor de ontwikkeling van een online toolkit voor implementatie. Deze staat gepland 
voor oplevering in april 2019.  
 
Themabijeenkomst Circulaire Economie 
Vanuit de werkgroep Toekomstige ontwikkelingen, die was ingericht voor 2018 kwam het voorstel 
om een Themabijeenkomst te organiseren rondom het thema Duurzaamheid en  Circulaire 
Economie. We waren te gast bij Finitouch in Amersfoort waar de eigenaar Ron Krijnen ons 
meenam in duurzaam ondernemen. Kees Hoogendijk, directeur CBM nam de deelnemers mee in 
dat wat komt kijken bij het gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Tot slot gingen de 
deelnemers in gesprek met een tweetal medewerkers van Finitouch. Deelnemers gingen 
geïnspireerd en met een aantal concrete ideeën om circulariteit en duurzaamheid een plaats te 
geven in hun onderwijs naar huis.  

 

2.3 Vakcommissie MEI 
Periodiek kwamen de leden van de vakcommissie MEI met alle betrokken scholen bij elkaar, op 
verschillende praktijklocaties, om af te stemmen op diverse relevante thema’s en een functie te 
vervullen ten aanzien van last en ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en in de 
marktsegmenten van de sectorkamer TGO.  In de vakcommissie MEI worden ook de agenda’s 
van het marktsegment Technische Installaties en systemen en marktsegment Metaal en 
Metaalektro besproken.  
 
Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
Deze omgeving is speciaal voor praktijkbeoordelaars/examinatoren binnen de MEI gerealiseerd, 
die examens van mbo-studenten afnemen en beoordelen. De praktijkbeoordelaars kunnen met 
diverse modules hun examendeskundigheid vergroten. In 2019 zal er ook een toolkit gereed zijn 
voor communicatie intern en extern. 

 
Examinering keuzedelen in de bbl 
Een kleine werkgroep heeft in opdracht van de vakcommissie MEI verkend hoe om te gaan met 
de ervaren problemen met examinering van keuzedelen in de bbl. Na onderzoek blijkt dat er 
voldoende examens beschikbaar zijn. Er staan nog examens op de ontwikkellijst. 

 
Digitalisering 
Zowel in een werkgroep als in de vergadering van de vakcommissie is dit thema veel besproken. 
Vooral op het vlak van het digitaal uitwisselen van kennis en informatie over trends en 
ontwikkelingen. Naar het uitwisselen van leermiddelen wordt gekeken maar op leermiddelen zit 
ook vaak auteursrecht. Tijdens een locatiebezoek van de vakcommissie van MEI bij Google, 
kwamen de digitale mogelijkheden van Google aan de orde. In 2019 wordt er gekeken of het 
systeem van Google een digitaal platform kan bieden. 
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2.4 Vakcommissie PLOT 
  

Periodiek kwamen de leden van de vakcommissie PLOT met alle betrokken scholen bij elkaar om 
af te stemmen op diverse relevante thema’s en een functie te vervullen ten aanzien van last en 
ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en in de marktsegmenten van de sectorkamer 
TGO.  

 
Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
Binnen de vakcommissie PLOT zijn twee omgevingen voor praktijkbeoordelaars gerealiseerd,  
eentje voor de laboratoriatechniek en een voor de proces-en operationele techniek. De 
praktijkbeoordelaars kunnen met diverse modules hun examendeskundigheid vergroten. In 2019 
zal er ook een toolkit voor implementatie gereed zijn. Dit helpt de scholen bij het daadwerkelijk 
inzetten en implementeren van de online leeromgeving in hun eigen school. 

 
Digitale kennisdeling 
Zowel in een werkgroep als in de vergadering van de vakcommissie is dit thema veel besproken. 
Vooral op het vlak van het digitaal uitwisselen van ontwikkelde leermiddelen. Er is een pilot 
digitale kennisuitwisseling gestart met het softwareplatform Team binnen Microsoft. 

 
Project Regie op leermiddelen, procesoperator C 
In 2017 is in een project Leermiddelen voor operator C een blauwdruk ontwikkeld, gebaseerd op 
zeer globale leerresultaten en kennisaspecten uit het betreffende kwalificatiedossier. 
Deze projectgroep heeft destijds de volgende adviezen meegegeven: 

 
Activiteit 1 : verkennen en borgen samenwerking marktpartij 
Het WLP lijkt de meest interessante samenwerkingspartner voor een vervolg. 

 
Activiteit 2 : verder concretiseren en vaststellen van de ontwikkelagenda 
De deelnemers aan de verschillende bijeenkomsten hebben suggesties gedaan voor de 
ontwikkeling van leermiddelen Procesoperator C. Er is een ontwikkelagenda opgesteld. Deze 
ontwikkelagenda is een basis die verder geconcretiseerd moest worden. 

 
Activiteit 3 : ontwikkelen van een Body of Knowledge (denken in leerdoelen) 
In dit project was een blauwdruk voor Operator C ontwikkeld, gebaseerd op zeer globale 
leerresultaten en kennisaspecten uit het betreffende kwalificatiedossier. De leermiddelen, die 
scholen op dat moment gebruikten, waren in meerdere sessies gekoppeld aan deze globale 
leerresultaten en kennisaspecten. Deelnemers aan de docentendag in juni hadden aangegeven 
een verdere concretisering van deze blauwdruk wenselijk te vinden. 

 
Begin 2018 zijn stappen gezet met ondersteuning van de projectleider om hierin de 
samenwerking met WLP te zoeken. WLP heeft een aanbod richting de scholen gedaan. Hierop 
werd uiteindelijk door de aanwezige scholen geen duidelijk stappen gezet om al dan niet de 
samenwerking bij WLP te concretiseren rondom operator C.  
Op basis hiervan is in oktober 2018 besloten het project te beëindigen.  

 
Project Instroom 
Dit project is opgezet met de volgende uitgangspunten: 
1) Laboratoriumtechniek heeft te veel aanmeldingen van studenten en studenten hebben 

vaak onvoldoende vooropleiding; 
2) Een aantal procestechniek/operationele techniek scholen willen graag meer instroom 

voor de BOL, omdat er veel vraag is vanuit het bedrijfsleven (men springt om goed 
geschoold personeel); 

3) Reëel en tegelijkertijd enthousiasmerend beroepsbeeld krijgen; 
4) En hoe om te gaan met studenten die medicatie gebruiken met gele stickers. 
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In 2018 is er een onderzoek uitgezet, met als basis bovenstaande vragen, onder alle scholen van 
PLOT, waarbij decanen, voorlichters, docenten en afdelingen communicatie zijn bevraagd over 
welke acties/communicatie reeds worden ingezet. Uit het onderzoek en brainstorm kwam 
duidelijk naar voren, dat er al veel effort wordt gestoken in promotie richting vmbo, havo, 
banenmarkten, excursies, voorlichtingen etc. Met deze informatie gaat de werkgroep in 2019 
verder om, in samenwerking met de organisatie techniektalent, informatie te verstrekken op 
welke manier het onderwijs het beroepsbeeld van Procestechniek, Operationele techniek en 
Laboratorium kan worden beïnvloedt/gestimuleerd.  

Procestechniek 2-daagse 
Er is besloten om de 2-daagse voor de Procestechniek 2018 te annuleren. 
 
BPV document opgeleverd 
Eind 2017 t/m juni 2018 is een werkgroep bestaande uit de bpv-deskundigen uit de verschillende 
scholen in samenwerking met een praktijkconsulent van SBB aan de slag gegaan met de 
realisatie van een gezamenlijk bpv document voor de opleidingen Allround Laborant en Analist. 
Doelstelling was een bpv-document dat door alle scholen ingezet wordt, zodat voor de 
leerbedrijven heel duidelijk is wat er van hen met betrekking tot de beoordeling van de bpv 
verwacht wordt. Het betreft de ontwikkelingsgerichte beoordeling van de bpv, waarbij het accent 
ligt op het beoordelen van de ontwikkeling/groei in gedrag/houding.  De werkgroep heeft alle 
input uit verschillende feedbackrondes onder docenten, studenten en bedrijven zorgvuldige 
afgewogen en verwerkt tot een definitief BPV-document. 
  
Van verschillende kanten heeft de werkgroep positieve reacties ontvangen. Ook het werkveld is 
erg blij met dit document. Het document kan door alle scholen ingezet worden. Afhankelijk van 
hoe de scholen hun Onderwijs- en examenregelingen hebben ingevuld volgt hier een 
(ontwikkelingsgerichte) beoordeling van de bpv uit. Hoe de scholen de examinering meenemen in 
de beoordeling van de bpv, is aan de scholen. Dat is afhankelijk van de visie die een school 
daarop heeft! In de Vakcommissie PLOT is afgesproken dat komend schooljaar een monitor en 
evaluatie plaatsvindt op basis van de opgedane ervaringen door scholen, bedrijven en studenten. 

 
Project examenregister 
In 2018 zijn er afspraken gemaakt om per school de gegevens in het examenregister in te 
schrijven. Dat is niet helemaal gelukt en in 2019 zal het project worden doorgezet en het 
onderwijs zal worden gestimuleerd om de betreffende informatie in het register te verwerken. 
     
 
Docenten- en managementdagen PLOT  
Op 29 maart 2018 is de docentendag voor Laboratoriumtechniek georganiseerd op de nieuwe 
locatie van de laboratoriumschool van Techniek College in Rotterdam. Deze dag is goed bezocht 
met een aantrekkelijk programma van verschillende workshops, zoals: 
• Doorstroom mbo-hbo; 
• Het beroep analist; 
• Keuzevak  vmbo procestechniek 
• Docentenstage 
• Technieken op het lab 
• Keuzedelen 
• Kennisdeling  
• Etc. 
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Proces/Voedingsdossiers:  
In 2018 is er gewerkt aan een rapportage met daarin een beschrijving van de huidige invulling 
van de opleidingen. Vooral op het gebied van wat er nodig is voor het toekomstgericht opleiden 
van operators in de voedingsmiddelenindustrie en een advies over gewenste aanpassingen 
binnen de kwalificatiestructuur die mogelijk nodig zijn om de operators van de toekomst af te 
blijven leveren. De rapportage zal in 2019 terugkomen in de vergadering van de sectorkamer. 
  
Advies aansluiting mbo-hbo voor studenten proces- en laboratoriumtechniek 
De aansluiting van het MBO proces- en laboratoriumtechniek naar het HBO Domein Applied 
Sciences (DAS) is kijkend naar de rendementen niet naar wens. Verschillende HBO opleidingen 
bieden verschillende trajecten aan voor de MBO instroom en de trend is dat deze trajecten 
steeds langer worden. De komst van keuzedelen maakt het mogelijk om voor die studenten die 
door willen studeren in het HBO de overstap te verbeteren. Echter, er zijn meerdere keuzedelen 
geschikt, met elk een ander doel. Hierover is een adviesrapport opgesteld. 
In dit adviesrapport wordt aandacht besteed aan de deficiënties en de kwaliteiten van de mbo-
student. Daarnaast is ook de begeleiding van de student een aandachtspunt. Ook worden de 
verschillende keuzedelen beschreven die bij kunnen dragen aan een betere doorstroom. Het 
rapport met een advies is aangeboden aan DAS met de insteek landelijke afspraken te maken. 
Op dit moment is deze behoefte bij DAS er niet en zal het project in 2019 voorlopig worden 
geparkeerd. 
 
Project “Docententekort” krijgt voorlopig geen vervolg omdat dit onderwerp op een hoger MBO 
Raad niveau wordt opgepakt. 
 
Thema Veiligheid in Procestechniek, Operationele Techniek en Laboratorium 
Het thema Veiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda staat in het onderwijs. De 
theoretisch informatie over veiligheid is voldoende verwerkt in de opleidingen maar er is nog veel 
winst te behalen in de houding/gedrag van studenten. Dit wordt bevestigd in een uitgevoerd 
onderzoek door het instituut OVP dat is gepresenteerd in het marktsegment. De vakcommissie 
PLOT heeft daarom besloten om een vakgroep Veiligheid op te zetten. Het uiteindelijke doel is 
om een handreiking MBO veiligheid te ontwikkelen voor Procestechniek, Operationele techniek 
en Laboratorium. 
 

2.5 Netwerk Internationalisering TGO  
Het netwerk Internationalisering Techniek kwam onder leiding van Gerard Meijer drie maal bij 
elkaar in 2018. 
 
Ervaringen met uitwisselingen en Erasmus+projecten worden gedeeld in de bijeenkomsten. Zo 
namen we kennis van Internationale projecten bij Friese Poort, e-twinning module voor het 
lesgeven aan vluchtelingen, deelden we de resultaten van het GIrlstec project (wat doen landen 
om ons heen om meer meisjes voor techniek te werven) en bespraken we de aanpak van het 
WATTINSTEAM project (De europese aanpak van het tekort aan (vrouwelijke-) 
techniekdocenten) en gaven we een terugkoppeling van de eerste onderwijsdag Vlaanderen-
Nederland in Hasselt. 
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Op verzoek van de leden is er wat dieper ingezoomd op een project van één van de leden en is 
er op 10 en 11 januari een studiereis georganiseerd door en voor het netwerk in het kader van 
Garage 4.0.  Als ontvangend gastheer trad op het Techniekcollege Zuid Limburg. De 25 
deelnemers aan de studiereis bezochten Eupen-Keulen-Heerlen met als thema Garage 4.0. 
 
Ook worden de inzichten uit het project Girlstec van de MBO Raad gedeeld met de leden. Dit 
project is er op gericht om binnen Europa te vergelijken wat de aanpak van de diverse landen is 
om meisjes te mobiliseren om voor techniek te kiezen. 
 
Het netwerk wordt tevens gebruikt om input op te halen voor activiteiten van het INNOTECS-
netwerk (International Network of Technical schools) omdat het grootste deel van de leden ook 
lid is van dit internationale netwerk.  
 
De Erasmus+ projectaanvraag (INNOTECS) was een initiatief van de (voormalige) btg MEI om 
te komen tot een duurzaam internationaal netwerk van techniekscholen. Het project had een 
looptijd van 2 jaar – tot november 2016. Nederland is stevig vertegenwoordigd met een groot 
aantal scholen in het netwerk en een positie als Voorzitter (Mirjam Hensels, MBO Raad) en 
penningmeester (Wilma Verhoeks, ROC Mondriaan) in het bestuur. 
De jaarlijkse conferentie met meer dan 60 deelemers vond in 2018 plaats in Como. 
Nederlandse inhoudelijke bijdragen kwamen oa van : Da Vinci (Jan Lokker)/House of 
energytransition, Henk Terstege (TC Zuid Limburg)/ garage 4.0 en Mirjam Hensels (MBO 
Raad)/ Girlstec en WATTINSTEAM. Daarnaast waren er 11 concrete oproepen van deelnemers 
voor samenwerking in toekomstige techniekprojecten. 
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3.1 Bijlage1 Samenstelling diverse gremia 
 
Samenstelling kerngroep  
Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
Otto Jelsma mboRijnland Voorzitter 
Frans Veringa Hout en Meubilerings College Vice-voorzitter  
Carl Govers ROC Tilburg Financieel Contactpersoon 
Wim van Amersfoort Regio College Lid 
Jos Toebes ROC van Twente Lid en vz vakcie MEI 
Eddy Gruppen ROC van Twente Lid en vz vakcie BIB en H&M 
Gertjan Visse ROC West Brabant Lid en duovoorzitter vakcie PLOT 

+ lid marktsegment PLOT 
Hans Wentink STC-Group Lid en duovoorzitter vakcie PLOT 

+ lid marktsegment PLOT 
Gerard Meyer ROC Mondriaan Lid en voorzitter marktsegment 

Metaal Metalektro en voorzitter 
netwerk internationalisering TGO 

Gert Buisman Alfa College Lid en voorzitter marktsegment 
Technische installaties en 
systemen 

Wim Diender Deltion College Lid en namens marktsegmenten 
BU/GA/AO/Infra 

 
Binnen SBB verband 
Onderwijsleden sectorkamer TGO 
Naam Mbo-school Functie 
Otto Jelsma mboRijnland Voorzitter Sectorkamer 
Frans Veringa Hout en Meubileringscollege  
Carl Govers ROC Tilburg  
Wim van Amersfoort Regio College  
Jan van der Heijden  Dirksen Namens NRTO 
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Onderwijsleden marktsegmenten  
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 
Gerard Meyer   ROC Mondriaan (tevens voorzitter) 
Klaas Bakker   Deltion College 
Klaas Kort    ROC Friese Poort 
Jos Snijders   Regio College 
Jean Paul Verhofstad  Summa College 
Marion Bodenstaff Snel  NCOI 
 
Marktsegment 2 Procesindustrie en Laboratoria 
Gertjan Visse  ROC West-Brabant  
Meindert Lippits  mboRijnland 
Erik Boehle  Techniekcollege Rotterdam (t/m oktober 2018) 
Johan Soer  ROC van Twente 
Hans Wentink   STC 
Mark Poel    Techniekcollege Zuid Limburg (vanaf december 2018) 
Niels Kort   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) 
Armand Langendoen Techniekcollege Rotterdam (t/m november 2018) 
Guido van Eijk  Summa College (vanaf december 2018) 
Sven Tump  NRTO 
 
Marktsegment 5 Infra 
Hans Poppe  ROC van Twente 
Maaike Schaap  Soma College 
Karin Hof   Deltion College 
Frank Frehen  Techniekcollege Rotterdam (vanaf december 2018) 
Armand Langendoen  Techniekcollege Rotterdam (t/m november 2018) 
 Filicia Mulder-Lubach NCOI 
 
Marktsegmenten 6 Hout en Meubel 
Ron Rooijackers  Summa College  
John Stam   ROC van Twente 
Heleen van Baarsen Hout- en Meubileringscollege  
 
Marktsegment 7 Gespecialiseerde aanneming 
Wim Diender  Deltion College 
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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3.2 Bijlage 2  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 

ROC  Vakcommissie BIB 
Vakcommissie 
Hout en Meubel Vakcommissie PLOT Vakcommissie MEI 

Alfa-college         
Aventus          
Cibap vakschool         
Da Vinci College         
Deltion College         
Drenthe College         
Friesland College         
Gilde Opleidingen         
Graafschap College         
Hout- en Meubileringscollege         
Hoornbeeck College         
Koning Willem I College         
Landstede         
Leidse instrumentenmakersschool         
MBO Amersfoort         
MBO Utrecht         
mboRijnland     
Noorderpoort          
Regio College         
Rijn IJssel         
ROC A12         
ROC de Leijgraaf         
ROC Friese Poort         
ROC Horizon College         
ROC Kop van Noord Holland         
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         
Techniekcollege Rotterdam         
Techniek College Zuid Limburg     
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3.3 Bijlage 3 Organogram btg TGO 
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