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Voorwoord 
 

In het achterliggende jaar (2019) heeft de Bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (btg 
TGO) een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal landelijke ontwikkelingen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de intentieverklaring Mensen maken de transitie; Arbeidsmarkt en 
scholing in de wijkgerichte aanpak. Deze intentieverklaring is op 17 april 2019 door 25 partijen 
ondertekend bij de SER, waaronder door de MBO Raad. 
Dat de btg TGO ook toekomst georiënteerd handelt, zien we terug in de actieve rol die we gespeeld 
hebben bij de totstandkoming van het convenant mbo-aanbod voor de klimaattechniek. 
 
We zouden de vele initiatieven van de afzonderlijke vakcommissies en werkgroepen echter tekort 
doen als we in het voorwoord een poging zouden ondernemen om dit samen te vatten in een korte 
opsomming, gezien het grote aantal activiteiten. 
De leden van de btg TGO hebben in 2019 wederom een enorme prestatie geleverd om naast de 
reguliere taken op hun eigen school, zich ook in te zetten voor het zichtbaar maken van, en het 
leveren van een bijdrage aan het Technisch beroepsonderwijs. 
 
Ik nodig de lezer dan ook graag uit om middels bijgaand jaarverslag kennis te nemen van de 
uitgevoerde activiteiten van de btg TGO. 
 
 
Otto Jelsma 
Voorzitter btg TGO 
Februari 2020 
 



  4/20 

Inhoudsopgave  

 
1 Algemeen 5 
1.1 MBO Raad en btg Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) 5 
1.2 Over de btg Techniek en Gebouwde Omgeving 6 
1.2.1 Doelstelling(en) 6 
1.2.2 Structuur 6 
2 Activiteiten 2019 7 
2.1 Vakcommissie BIB (Bouw, Infra en Beschermingstechnieken) 10 
2.2 Vakcommissie H&M (Hout en Meubel) 11 
2.3 Vakcommissie MEI 12 
2.1 Vakcommissie PLOT 12 
2.2 Netwerk Internationalisering TGO 14 
3 Bijlagen 16 
3.1 Bijlage1 Samenstelling diverse gremia 17 
3.2 Bijlage 2  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 19 
3.3 Bijlage 3 Organogram btg TGO 20 

 
 
 



  5/20 

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. Daarnaast kent de bedrijfstakgroep een Netwerk 
Internationalisering Techniek waar Internationale samenwerking centraal staat. 
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, vak-ministeries, 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 2019 
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 2019 
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 
• Voedsel, Groen en Gastvrijheid (met name de “groen-tak”’ van VGG) 
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.  
 
De sectorkamer vergaderde vier maal in 2019. Ook hebben  twee beleidsthemadagen 
plaatsgevonden met in mei 2019 als onderwerpen arbeidsmarkt-, bpv- en 
doelmatigheidsinformatie en toekomst kwalificatiestructuur. De beleidsthemadag in oktober 
2019, waar naast de sectorkamerleden ook de marktsegmentleden waren uitgenodigd was 
gericht op het input geven om te komen tot adviezen over de Toekomstige kwalificatiestructuur 
en anti-cyclisch opleiden. Hierop heeft de btg TGO actief kunnen inspelen doordat zij deze 
onderwerpen ook tijdig in de Algemene Leden Vergaderingen in een tweetal werksessies heeft 
uitgediept met de leden. 
   
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 2019. 
Thema’s waren: 
 
De aanwezigheid en betrokkenheid bij de  bedrijfstakgroep 
Naar aanleiding van de afspraak gemaakt in de ALV van december 2018 op basis van een 
analyse van de aanwezigheid van de leden in de verschillende overleggen, hebben leden van 
de ALV afgesproken intern eigen collega’s op de aanwezigheid te bevragen en ook te vragen 
naar op welke wijze betrokkenheid vergroot kan worden. Daarnaast zijn de beleidsadviseurs op 
bezoek gegaan bij nieuwe instellingsvertegenwoordigers om de betrokkenheid bij de btg in het 
algemeen en de vergaderingen in het bijzonder te vergroten. De scholen die bezocht zijn: ROC 
Rivor, ROC Horizon College, ROC Ter Aa, ROC Midden Nederland  en Koning Willem 1 
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College. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat men de meerwaarde ziet van de btg maar 
dat andere factoren maken dat men niet (altijd) aanwezig kan zijn. Te denken valt aan interne 
gerichtheid van de school, wisseling in managers of een kleine school met beperkte 
mogelijkheden om aanwezig te zijn.   
 
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 is een verbijzondering van een element uit de intentieverklaring Mensen maken 
de transitie; Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte aanpak, die in de volgende paragraaf 
wordt toegelicht. Het convenant is gericht op het 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. 
 
Binnen het convenant is het de bedoeling in beeld te brengen wat trends en ontwikkelingen op 
het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie betekenen voor de 
vraag naar kwalificaties en hoe het mbo-onderwijs al inspeelt op deze ontwikkelingen door de 
inzet van kwalificatiedossiers, keuzedelen, mbo-certificaten, etc. 
 
Intentieverklaring Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte aanpak 
De Intentieverklaring Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte aanpak is geïnitieerd vanuit de 
Bouwagenda in het kader van de 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. 
De Intentieverklaring Mensen maken de transitie; Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte 
aanpak is op 17 april 2019 door 25 partijen ondertekend bij de SER, waaronder de MBO Raad. 
 
Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, 
Alliander, Vereniging hoge scholen, 4 technische universiteiten, MBO Raad, FNV en de 
Bouwagenda. De secretaris van de Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing van het 
Klimaatakkoord volgt en draagt bij op afstand. In de intentieverklaring was opgenomen dat een 
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kernteam in drie maanden zou komen met een plan van aanpak en bijbehorende begroting om 
vorm en uitvoering te geven aan deze intentieverklaring. 
 
Dit kernteam heeft in oktober 2019 een plan van aanpak en voorstel voor financiering 
voorgelegd aan de bestuurders van de partijen in het kernteam, dat plan van aanpak en 
begroting wordt in december 2019 en januari 2020 besproken met het ministerie van BZK (als 
grote opdrachtgever Klimaatakkoord en Programma Aardgasvrije wijken). Eind januari 2020 
wordt het plan van aanpak en de uitkomsten van het voorstel van financiering besproken in de 
begeleidingsgroep van de Intentieverklaring Mensen maken de transitie. Deze overleggen 
bepalen het vervolg.   
 
Actieagenda Technologie 
De actieagenda Technologie die een werkgroep van SBB heeft opgesteld voor de minister van 
OCW, is in 2019 voor verdere uitvoering overgeheveld naar het Platform Talent voor 
Technologie (PTvT). 
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. In de Sectorkamer koppelt PTvT de 
tussentijdse resultaten terug. De eerste terugkoppeling vond plaats op 28 november 2019. 
 
Aanvraag in kader Flexibele beroepsopleiding derde leerweg 
Het ministerie OCW heeft in mei 2019 een bijeenkomst georganiseerd om te verkennen bij de 
Techniek in brede zin in hoeverre men interesse heeft op een gelijke wijze als zorg te kijken 
naar leereenheden voor de derde leerweg. Hierbij in ogenschouw genomen de subsidieregeling 
die er aan komt en financiële ondersteuning biedt voor de ontwikkeling van de leereenheden. 
Vanuit Bouwend Nederland en Techniek NL wilde men dit graag verder verkennen. Dit is in 
overleg met de NRTO verder opgepakt. Een aantal verkennende bijeenkomsten hebben er toe 
geleid dat voor de Timmerman en Metselaar half oktober 2019 een Bouw-aanvraag is ingediend 
met ROC van Twente als penvoerder. Daarnaast hebben nog 11 mbo-scholen de aanvraag 
ondertekend en één private aanbieder. Daarnaast zijn Volandis, De vakgroep 
opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland, Bouwend Nederland, Concreet en gemeenten 
samenwerkingspartners. Onderzocht wordt of een volgende aanvraag voor Installatietechniek in 
april 2020 aangevraagd kan worden. Er wordt voorgebouwd op een projectorganisatie die dan 
al ingericht is voor de Bouw-aanvraag. 
 
Themabijeenkomsten 
In aansluiting op de ALV-bijeenkomsten hebben in de middag in 2019 veelal 
themabijeenkomsten plaatsgevonden. Onderwerpen die langs zijn gekomen zijn:    
• Aan de slag met maatwerktrajecten, teamplaat onderwijskwaliteit i.s.m. Kennispunt 

Onderwijs en Examinering 
• Leven lang ontwikkelen, positie bepalen met model van Kennispunt Leven lang 

ontwikkelen, Katalpult en het Kennispunt Leven lang ontwikkelen 
• Online leeromgeving praktijkbeoordelaar 
• Ervaringen met examens in de Techniek Gebouwde omgeving i.s.m. Kennispunt Onderwijs 

en Examinering  
• Beroepspraktijkvorming hoe slaan we een kwaliteitsslag? 
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Nieuwsbrieven 
De btg TGO heeft in 2019 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 (Bouw, Infra en Beschermingstechnieken) 
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: 
  

 
Docentendag BIB en H&M (Hout en Meubel) 
Op 21 maart 2019 is er een docentendag “Circulariteit” georganiseerd i.s.m. vakcommissie Hout 
en Meubel.  
Er kon een keuze gemaakt worden uit workshops in 2 rondes, welke in het teken stonden van 
circulariteit, duurzaamheid, onderwijsontwikkelingen en de nieuwste ontwikkelingen als 
bijvoorbeeld “de Wijkgerichte Aanpak”.  

   
  Validering van ervaringscertificaten in de onderwijsroute 

Vanuit vier scholen (ROC van Twente, Da Vinci College, Deltion College en Soma College) is 
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.  
 
Vanuit de vakcommissie BIB 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. Hierbij opgemerkt dat het gevolgde proces intensief is geweest en van zowel de EVC-
aanbieder als de mbo-scholen de nodige inzet vraagt. Het heeft wel geresulteerd in een 
samenwerkingsovereenkomst die in maart 2019 tussen de vier scholen en Volandis (de EVC-
aanbieder) is ondertekend. Verdere implementatie van de Valideringscommissie heeft in 2019 
plaatsgevonden. 
 
Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
De online leeromgeving voor de praktijkbeoordelaar 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. In 2019 is een online toolkit gerealiseerd 
waarmee onderwijsteams/examencommissies handvatten krijgen om de online leeromgeving te 
kunnen implementeren. In aansluiting hierop zijn regio-bijeenkomsten georganiseerd waar 
geïnteresseerden vanuit de scholen een training konden volgen voor de implementatietool en/of 
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de administratie-functie van de online leeromgeving. Deze trainingen werden georganiseerd in 
samenwerking met de btg Zakelijke Dienstverlening, die ook een online leeromgeving heeft 
laten ontwikkelen voor de praktijkbeoordelaars van Zakelijke Dienstverlening. 
 
Bijeenkomst Versterken van de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in de schilder- en 
onderhoudsbranche. 
In samenwerking met Onderhoud.nl is een geslaagde bijeenkomst georganiseerd waarin 
vertegenwoordigers vanuit de scholen en samenwerkingsverbanden met elkaar gekeken 
hebben naar: Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven in de schilders- en onderhoudsbranche 
elkaar versterken?  
Er spelen vele ontwikkelingen in de branche waardoor de markt verandert: nieuwe 
technologieën, vergrijzing, krimp in het aantal leerlingen/studenten, de vraag naar 
maatwerktrajecten in het kader van leven lang ontwikkelen, klimaatadaptatie, energietransitie en 
circulaire economie. Dit biedt kansen en uitdagingen. De bijeenkomst krijgt een vervolg in 2020. 

   
  Onderwerpen op de agenda van de vakcommissie 

In de vakcommissie-bijeenkomsten is meer tijd uitgetrokken in 2019 om enkele inhoudelijke 
onderwerpen te verdiepen. Enkele onderwerpen die op deze wijze zijn verdiept zijn: 
• De drie experimenten:  

− cross-overs (specifiek Smart Building en Keukenmonteur) 
− ruimte in de regio 
− mbo-certificaten 

• Veiligheid en het keuzedeel “verdieping fit, veilig en gezond werken”  
• Leven lang ontwikkelen, maatwerktrajecten 
• Opleiding drone-specialist, kans van slagen? 
• Circulariteit nu en in de toekomst, de invloed op het onderwijs 
• Tekort aan docenten, help! 

 
Samevoeging bijeenkomsten vakcommissie BIB en H&M (Hout en Meubel) 
In mei 2019 is besloten om de vakcommissies BIB en H&M samen te nemen, dit omdat er een 
uitgebreide agenda was en het thema dat men wilde uitdiepen de nodige tijd vroeg. Dit heeft er 
toe geleid dat alle volgende vakcommissies gezamenlijk zijn georganiseerd, waarin in de 
ochtend een agenda met de reguliere agendapunten en korte inhoudelijke onderwerpen en in 
de middag een thema dat verder uitgediept wordt. 

2.2 Vakcommissie H&M (Hout en Meubel) 
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 2019 opgepakt: 
 
Zie de opgenomen tekst bij vakcommissie BIB want vanaf mei 2019 zijn de bijeenkomsten van de 
vakcommissie BIB samengevoegd met die van de vakcommissie H&M, waardoor er meer tijd is 
om in thema’s te verdiepen. 
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2.3 Vakcommissie MEI 
Periodiek kwamen de leden van de vakcommissie MEI 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 vakcommissie MEI komt op verschillende praktijklocaties bij elkaar om te kunnen 
vergaderen in een inspirerende omgeving. Na het overleg staat dan een rondleiding door het 
betreffende bedrijf op de agenda. 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 online leeromgeving is speciaal voor praktijkbeoordelaars/examinatoren binnen de MEI 
gerealiseerd, die examens van mbo-studenten afnemen en beoordelen. Er is een toolkit 
beschikbaar. Zie voor meer informatie de opgenomen tekst onder Vakcommissie BIB. 

 
Digitalisering 
In de vergadering van de vakcommissie MEI is dit thema veelvuldig besproken. Vooral op het 
vlak van het digitaal uitwisselen van kennis en informatie over trends en ontwikkelingen. Tijdens 
een locatiebezoek van de vakcommissie van MEI aan Google, kwamen de digitale mogelijkheden 
voor het onderwijs aan de orde. In 2020 gaat een werkgroep vanuit de ALV hier verder mee aan 
de slag. 
 
Samenwerking FPT-VIMAG 
In samenwerking met de branchevereniging FPT-VIMAG is er een initiatief opgestart om 
lesmateriaal en digitale films beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Dit krijgt in 2020 een 
vervolg. 

 

2.1 Vakcommissie PLOT 
  

Aangezien binnen deze vakcommissie het belang van gezamenlijk optrekken op diverse 
thema’s echt wordt beleefd komen de scholen regelmatig bij elkaar om ontwikkelingen die 
spelen op het niveau van btg en marktsegment Procesindustrie & Laboratoria met elkaar te 
delen en hieraan richting te geven. Hierdoor heeft deze vakcommissie een behoorlijk aantal 
projecten in uitvoering of worden reeds afgesloten projecten gevolgd op uitvoering in de 
scholen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de stand van zaken van de diverse 
projecten / thema’s. 
 
Online leeromgeving praktijkbeoordelaars en online toolkit voor implementatie  
Binnen de vakcommissie PLOT zijn twee online leeromgevingen voor praktijkbeoordelaars 
gerealiseerd: één omgeving voor laboratoriumtechniek en één voor de proces-en operationele 
techniek. De praktijkbeoordelaars kunnen met diverse modules hun kennis en vaardigheden op 
het gebied van begeleiden en beoordelen vergroten. Hiermee wordt ook de 
examendeskundigheid bevorderd. In 2019 is deze leeromgeving operationeel geworden. Zie 
voor meer informatie de opgenomen tekst onder Vakcommissie BIB. 
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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 
op initiatief van VISTA College een pilot digitale kennisuitwisseling gestart met het 
softwareplatform Teams. Ook is een Whatsapp-groep opgezet voor informatievoorziening 
binnen de vakcommissie PLOT. 

 
Project Instroom 
Dit project is opgezet met het uitgangspunt om de instroom te bevorderen door informatie 
rondom instroom vanuit scholen met elkaar te delen. Maar ook om inzicht te krijgen in de 
instroom-aantallen en de invloed van communicatie op de instroomaantallen. In 2019 is hierin 
samengewerkt met de stichting PTVT. Een en ander heeft geleid tot een handleiding met 
mogelijkheden waar de scholen gebruik van kunnen maken. 
 
Procestechniek 2-daagse 
Tijdens de tweedaagse van de procestechniek is er in samenwerking met het bedrijfsleven 
aandacht besteed aan attitudevorming rondom veiligheid. Al eerder heeft “veiligheid voorop” 
een rapport uitgebracht dat de noodzaak hiervoor op het netvlies heeft gebracht. 
Er is tijdens de 2-daagse gewerkt aan het opzetten van een visiedocument en een concept 
intentieverklaring op het gebied van de bewustwording rondom dit thema. Tevens is de lijn 
ingezet om dit onderwerp een prominentere plaats in de verschillende kwalificatiedossiers te 
geven. De beroepeninformatie hieromtrent is/wordt opgehaald in het bedrijfsleven. Komend 
kalenderjaar zal dit onderwerp een verdere invulling krijgen in de werkgroep veiligheid. 

 
Gezamenlijk BPV ondersteuningsdocument laboratoriumopleidingen 
Dit document is afgelopen jaar landelijk uitgerold naar de bedrijven en studenten. Er is een 
werkgroep ingericht die het gebruik en de inhoud van het document bewaakt en aanpast. Er is 
ook een eerste stap gemaakt in het digitaliseren van het BPV document. 
 
Examinering laboratoriumopleidingen 
Hierin zijn diverse sub-thema’s te onderscheiden: 
Landelijk kaderexamen 
Voor niveau 3 is het examen na aanpassingen vanuit de feedback (uit de pilotfase) breed 
ingezet. 
Voor niveau 4 is de pilotfase afgerond en de feedback is opgehaald.  
Register 
Het register erkende examenlocaties heeft na een moeizame start nog niet echt geleid tot een 
ruime vulling met examenlocaties. Er heerst bij diverse scholen enige schroom omdat men, na 
opname in het register, bang is examenlocaties te verliezen aan andere instituten. Daarnaast 
worden door de leden steeds meer vragen gesteld over nut en noodzaak van het register.  
Examentrainingen voor assessoren 
Het Consortium beroepsonderwijs heeft samen met de scholen op diverse plekken in het land 
een examentraining verzorgd om gebruikers bekend te maken met het nieuwe examen, het 
afsluitplan en afnamecondities. Totaal zijn er ongeveer 500 deelnemers getraind binnen het 
eerder afgesproken traject “landelijke examinering”. Dit trainingstraject is hiermee succesvol 
afgerond.  
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Risicogericht vaststellen 
Om de examencommissies van de diverse scholen te ontlasten bij het individueel vaststellen 
van de examens heeft een werkgroep een “Advies aan de examencommissies van roc’s 
laboratoriumopleidingen” opgesteld om dit proces te vereenvoudigen. Tevens is een eerste 
versie van het “Rapport van bevindingen examens laboratoriumtechniek” opgesteld. Beide 
documenten zijn na goedkeuring in de vakcommissie van december nog aangescherpt aan de 
regelgeving. De validatiecommissie die beide documenten gaat beheren, en daarmee het 
feitelijke proces en productbewaking gaat doen is nog niet ingericht. Dit gaat op korte termijn 
gebeuren. 
    
Proces/Voedingsdossiers 
De aanleiding voor dit thema ligt oorspronkelijk in het feit dat in de levensmiddelenbranche  
steeds meer beroepen een proces georiënteerde invulling krijgen. Een voorbeeld zijn de 
slachterijen. Onderzocht zou worden of aanpassingen binnen de kwalificatiestructuur zouden 
kunnen leiden tot beter opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren voor beide sectoren al dan 
niet door een combinatie van opleidingstrajecten. Een extern advies bureau heeft in opdracht 
van SBB een rapportage opgeleverd. De uitkomsten van de rapportage boden onvoldoende 
inzichten om verder op de vraag te kunnen inzoomen. De vraag of een nauwere samenwerking 
binnen de verschillende kwalificaties noodzakelijk / wenselijk is, is hiermee niet beantwoord. Het 
marktsegment uit de sectorkamer VVG ziet af van verdere betrokkenheid bij een 
vervolgonderzoek. 
 
Advies aansluiting mbo-hbo voor studenten proces- en laboratoriumtechniek 
De werkgroep aansluiting mbo-hbo heeft in 2019 met de stichting DAS (Domein Applied 
Science) de mogelijkheden van samenwerking verder verkend. De voorbereidingen zijn gestart 
om in het eerste kwartaal 2020 een pilot te starten met een regionale conferentie (in de 
Randstad) waar onderwijs en bedrijfsleven aan deelnemen.  
 
Toekomst van het beroep 
In 2020 zal hier verder aandacht aan worden besteed in nauwe samenwerking met de 
werkgroep mbo-hbo. 

2.2 Netwerk Internationalisering TGO  
Het netwerk Internationalisering Techniek kwam drie maal bij elkaar in 2019. Tot maart 2019 
onder leiding van Gerard Meyer (ROC Mondriaan), daarna met Jos Toebes (ROC van Twente) 
als voorzitter. 
 
Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen met uitwisselingen gedeeld en informatie over 
Erasmus+ projecten. Ook werd er een terugkoppeling gegeven van de Onderwijsdag 
Vlaanderen-Nederland in Maastricht. 
 
De inzichten uit het project WATTINSTEAM van de MBO Raad werden gedeeld met de leden. 
Dit project is er op gericht om binnen Europa de tekorten aan (vrouwelijke) techniekdocenten op 
te lossen d.m.v. het vergelijken van de aanpak van de diverse landen. 
 
Daarnaast werden binnen het netwerk Internationalisering Techniek onderstaande thema’s 
besproken: 
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• De internationaliseringsagenda mbo; deze agenda geeft een beeld van de aantallen 
studenten die per sectorkamer buitenlandstage lopen. De studenten Technology en 
Build environment scoren het laagst.  

• Een toelichting op de leermodule voor techniekdocenten die les geven aan 
vluchtelingen. 

• Presentatie van Nuffic op E-twinning. 
• Internationale BPV in de techniek door SBB. 
• Samenwerking met Polen in de Techniek (n.a.v. een handelsmissie door gemeente 

Enschede). 
 
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 tot oktober 2019, daarna Remco Koerts, beide van ROC 
Mondriaan) in het bestuur. 
 
De jaarlijkse conferentie met meer dan 60 deelnemers vond in 2019 plaats in Porto en had als 
thema: Triangular cooperation as an essential feature to combine technology,  
science and industry. 

  Nederlandse inhoudelijke bijdragen kwamen van Alfa College, Aventus, Graafschap College, 
Markiezaat College, Summa College en ROC Nijmegen.  
Tevens werden er ronde tafelsessies georganiseerd. De Nederlandse bijdrage kwam van 
Aventus. 
 
Het Netwerk Internationalisering Techniek organiseerde haar jaarlijkse studiereis naar TKNIKA 
in Spaans Baskenland. 36 deelnemers volgden een intensief programma van 9 tot 11 april 
2019. Zij konden workshops naar keuze volgen die vervolgens een verdiepingsslag kregen bij 
een school in Spaans Baskenland.  
Dankzij de warme contacten tussen Nederland en TKNIKA als INNOTECS-partners kon dit 
programma voor een zeer voordelig tarief worden gerealiseerd.  
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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 
Jos Toebes ROC van Twente Lid en vz vakcie MEI en voorzitter 

netwerk internationalisering TGO 
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 
januari / februari 

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 

Jos Snijders 
juni t/m december 

Regio College Lid en voorzitter marktsegment 
Metaal Metalektro 

 
Binnen SBB verband 
Onderwijsleden sectorkamer TGO 
Naam Mbo-school Functie 
Otto Jelsma mboRijnland Voorzitter Sectorkamer 
Frans Veringa Hout en Meubileringscollege  
Carl Govers ROC Tilburg  
Jos Toebes ROC van Twente  
Jan van der Heijden  Dirksen Namens NRTO 

 
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-techniek-en-gebouwde-omgeving 
  

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-techniek-en-gebouwde-omgeving
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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. 
Informatie over wie er zitting hebben namens het onderwijs in de marktsegmenten van btg TGO is te 
vinden op 
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-techniek-en-gebouwde-omgeving 
 

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-techniek-en-gebouwde-omgeving
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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         
VISTA College     
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3.3 Bijlage 3 Organogram btg TGO 
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