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Voorwoord  
 
Het jaar 2020 zal in de wereldgeschiedenis bekend gaan staan als ‘het corona-jaar’. Het jaar 
waarin veel dat als gewoon werd gezien opeens niet meer zo gewoon was. De maatregelen om 
het virus onder controle te krijgen - mondiaal – veranderen onze eigen en collectieve 
leefwerelden. Enkele maatschappelijke sectoren kregen ongelooflijke klappen te verwerken, die 
de bestaanscontinuïteit bedreigden zoals horeca, non-food retail, cultuur. Door de NOW zijn tot 
op heden grootschalige faillissementen uitgebleven en zijn - ‘onder druk wordt alles vloeibaar’- 
innovatieve handelingsalternatieven ontwikkeld. Tevens is er een herwaardering ontstaan voor 
de fysiek-sociale kant van de contacten in het maatschappelijk verkeer.  
 
2020 kende door de coronamaatregelen diverse onderwijsvarianten. Waar de scholen eerst 
geheel sloten, werd naderhand onderwijs toch mogelijk in aangepaste vorm: in kleine groepjes 
op anderhalve meter afstand al dan niet gecombineerd met online onderwijs. Deze werkvorm 
van hybride onderwijs zal in de toekomst ongetwijfeld (gedeeltelijk) beklijven. 
 
In deze veranderde wereld heeft een verschuiving plaatsgevonden voor zowel werkenden, 
werkzoekenden alsook net afgestudeerden. Dit geldt ook voor de technische branche. Het 
vertaalt zich in de steeds urgenter wordende behoefte aan maatwerktrajecten. 
 
De scholen in de btg TGO zagen hierin kansen om meer met elkaar en andere partners samen 
te werken en te verbinden, landelijk en regionaal. Vanuit de btg Techniek en Gebouwde 
omgeving hebben de leden pro-actief geanticipeerd door het activiteitenplan 2020 in de zomer 
aan te passen. Zo werd een eerste aanzet gemaakt om in te spelen op het steun- en 
herstelpakket: een werkgroep  ging actief aan de slag met het realiseren van de eerste stappen 
om te komen tot een mbo aanbod maatwerktrajecten voor doelgroepen die door de coronacrisis 
in de sector waar zij werkzaam waren of een baan zochten niet aan de slag konden.  
 
De coronacrisis brengt het thema leven lang ontwikkelen in een stroomversnelling. Vanuit de 
btg TGO hebben een aantal scholen gezamenlijk subsidie aangevraagd voor het opzetten van 
flexibele beroepsopleidingen voor volwassenen. Twee van de drie gezamenlijke aanvragen zijn 
reeds toegekend en in 2020 van start gegaan. Dit biedt de leden van de btg de mogelijkheid om 
gezamenlijk te leren en te experimenteren en mogelijk te komen tot opschaalbare methodieken 
en principes voor leven lang ontwikkelen.  
 
Ook de aansluiting bij het Leerplatform voor de techniek ‘oZone’ geeft een impuls aan leven 
lang ontwikkelen. Dit platform is in de basis ingericht voor bedrijven die hun aandacht willen 
focussen op het vergroten van technisch vakmanschap, kennisborging, laagdrempelig leren en 
het begeleiden en monitoren van lerende medewerkers. Voor het mbo-onderwijs biedt dit 
mogelijkheden om aan te sluiten op technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven, hiermee 
samen te werken en samen leven lang ontwikkelen te stimuleren. 
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Bovenstaande is slechts een compilatie van hetgeen de leden van de btg TGO in 
gezamenlijkheid hebben gerealiseerd in deze hectische tijden waarin er een grote druk op het 
aanpassingsvermogen van een ieder is gedaan. Ik nodig u van harte uit om middels dit 
jaarverslag kennis te nemen van de ondernomen activiteiten in 2020. 
 
Otto Jelsma, 
Voorzitter btg TGO 
Mei 2021. 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Techniek en Gebouwde Omgeving 
 
De MBO Raad behartigt de belangen van alle mbo scholen die door de overheid bekostigd 
onderwijs aanbieden. De bedrijfstakgroepen (‘btg-en’) zijn een afdeling binnen de MBO Raad 
waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met 
elkaar samenwerken.  
 
Er zijn negen bedrijfstakgroepen. 
- Handel  
- ICT & Creatieve Industrie  
- Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem  
- Specialistisch Vakmanschap  
- Techniek en Gebouwde Omgeving  
- Voedsel, Groen en Gastvrijheid  
- Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid  
- Zorg, Welzijn en Sport  
- Entree  
 
De btg-en maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via 
de btg-enhebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke 
ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van 
soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten 
uitgevoerd.  
 
Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op 
de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. 
 
Het College van Bestuur van een school wijst per btg een vertegenwoordiger aan die namens 
de school zitting neemt in de btg: de ‘instellingsvertegenwoordiger’. Elke btg wordt ondersteund 
door een beleidsadviseur en een secretaresse van de MBO Raad. 
 
Alle instellingsvertegenwoordiger samen vormen de leden van de btg. Het besluitvormend 
gremium is de algemene ledenvergadering van de btg. 
Een kerngroep (voorzitter, vicevoorzitter, financieel contactpersoon en kerngroep leden) dragen 
zorg voor de dagelijkse leiding van de btg. 
 
Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere onderwijsclusters, 
gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op 
inhoudelijke opleidingsvraagstukken. 
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Onderwijscluster-commissieleden dragen zorg voor de  dagelijkse leiding van een 
onderwijscluster. 

1.2 Bedrijfstakgroepen en SBB 
 
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) kent twee pijlers: 
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. De belangrijkste taak van SBB is het optimaliseren van de 
aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. 
 
SBB kent negen sectorkamers (dezelfde indeling als de bedrijfstakgroepen). Daarin bespreken 
onderwijs en bedrijfsleven de sectorale (aansluitings-)vraagstukken die te maken hebben met 
de wettelijke taken van het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, 
beroepspraktijkvorming en doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten één of meer 
marktsegmenten in rond verwante opleidingsclusters of thema’s. Deze marktsegmenten 
brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de sectorkamer. 
 
Om last-en ruggenspraak te borgen zijn de kerngroep leden van de bedrijfstakgroep 
vertegenwoordigd in de sectorkamer. De achterban van de sectorkamer namens het onderwijs 
is de Algemene Ledenvergadering van de btg. 
De marktsegmenten kennen dan weer een afspiegeling in de onderwijsclusters van de btg. 
De achterban van een marktsegment namens het onderwijs zijn de onderwijsclusterleden van 
de btg. 
 
Voor meer informatie: Over SBB | SBB (s-bb.nl) 

  

https://www.s-bb.nl/over-sbb
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1.3 . Over de btg Techniek en Gebouwde Omgeving 

1.3.1 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. 

1.3.2 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. 
 
De vakcommissies BIB en H&M kennen één voorzitter en de bijeenkomsten van deze 
vakcommissies zijn samengevoegd.  
 
Tussen alle overleggremia is voorzien in een linking pin. 

 
 
  



 

2 Activiteiten 2020 
De btg plant en monitort haar activiteiten jaarlijks volgens de PDCA (Plan Do Check Act) methode  
 

 
Projectnaam Plan- 

ning 
Activiteit Wie namens 

kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting op stavaza kleurcode 

 
SBB 

     

 
Sectorkamervergadering TGO + 
Vooroverleg (en NRTO) 

4 12 mrt, 11 jun, 14 sep, 26 nov Otto Jelsma   

Agendacommissie SK + 
secretarissenoverleg 
themabijeenkomsten 

4  Otto Jelsma   

Marktsegmentenvergadering (8) x4 
+vooroverleg 

32 8 marktsegmenten vergaderen 4x per jaar 
M&M febr – mei – jun – nov 
P&L febr – mei – jun – nov 
B&U febr – mei – jul – nov 
TI&S febr – mei – sep – nov 
Infra febr – mei – jun – nov 
H&M febr – mei – jun – okt 
GA febr – mei – jul – nov 
A&O febr – mei – jun – okt 

Voorzitters 
marktsegmenten 

  

 
MBO Raad 

     

Intern (beleids-)overleg en overige 
afstemmingsbijeenkomsten 
(voorzitters) 

40     

voorbereiding / input TGO 
aangelegenheden bestuur / directie 
MBO Raad 

     

 
BTG TGO 

     

 
Agendacommissie 

 
4 

    

 
Kerngroep 

 
4 

12 mrt, 11 jun, 14 sep, 26 nov Otto Jelsma   

Btg tgo ledenbijeenkomsten: 
Onderwerpen: SK/MS agenda wettelijke taken, 
begroting, activiteitenplan, kennisdeling uit 
werkgroepen, projecten, inhoudelijke thema's. 

 
 
 
4 

26 mrt, 18 jun, 6 okt, 10 dec Afwisselend   

Btg tgo themabijeenkomsten / 
studiedagen 

 26 mrt, 18 jun, 6 okt, 10 dec 
• Sterk Beroepsonderwijs in de Techniek 

 Er hebben in de maanden juni t/m december 2020 drie online themasessies in het 
kader Leren van elkaar in Sterk Techniek Onderwijs plaatsgevonden. Dit krijgt een 
vervolg in 2021. 

 

Themadag btg TGO (op basis van 
actualiteit) 

 

4 

  Ook is en online themasessie georganiseerd in mei 2020 i.s.m. Katapult over het 
realiseren van een goede infrastructuur in de pps-en. Er heeft een themabijeenkomst 
over het 1, 5 meter onderwijs plaatsgevonden in juni 2020. 

 

Lab 2-daagse 
Niet vanuit MBO Raad georganiseerd, 
wel input 

 18 en 19 maart  Wordt door het Consortium Beroepsonderwijs georganiseerd en staat in het teken 
van examinering 

 

Procestechniek 2-daagse 
overnachtingen op eigen rekening 

 18 en 19 juni 2020 geannuleerd ivm corona  De tweedaagse wordt dit jaar georganiseerd door ROC van Twente.  



 

Projectnaam Plan- 
ning 

Activiteit Wie namens 
kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting op stavaza kleurcode 

 
 
Studiereis St. John, Canada 

  
5-9 mei 2020 

 Netwerk Internationalisering organiseert in mei een internationale reis naar 
Canada. Kosten zijn gedeeltelijk voor rekening van de deelnemers en 
gedeeltelijk voor de btg. 
VERZET NAAR EIND 2021 IVM CORONACRISIS 

 

 
 

Docentendag BIB en H&M en MEI 

 19 maart Danielle Borkent 
Guido van Eijk 
Jos van Gerven 
Barbara Overeem 
Anja Groen 

Thema: Onderwijs ontmoet bedrijfsleven, verplaatst als online 
bijeenkomst naar 11 maart 2021. Er is wel op 5 november een 
online teaser van een uur geweest. 

 

Docentendag LAB  April 2020  Verzet naar 2022  

 
Netwerken 

     

Vakcommissie MEI 
(inhoudsdeskundigen) 

 
4 

12 feb – 13 mei – 30 sep – 16 dec 
Jos Toebes   

Vakcommissie PLOT 
(inhoudsdeskundigen) 

 
4 

14 febr – 5 jun – 25 sept – 4 dec 
Gertjan Visse / Kim 
van Gessel 

  

vakcommissie BIB 
(inhoudsdeskundigen) 

 
4 

16 jan – 14 mei – 24 sept – 19 nov 
Eddy Gruppen   

vakcommissie H&M 
(inhoudsdeskundigen) 

 
4 

16 jan – 14 mei – 24 sept – 19 nov 
Eddy Gruppen   

 
Netwerk Internationalisering Techniek 
(opengesteld voor heel TGO) 

 
 
4 

4 febr, 6 okt 
Jos Toebes   

Netwerk BIB 
(o.a. opleidingsbedrijven in de bouw, flexibiliteit 
en maatwerk) 

     

 
Werkgroepen 

     

wg leven lang ontwikkelen (i.r.t. inzet 
kwalificatiestructuur) 

  Win Diender, Pim 
Hulsman, Jos 
Snijders, Marleen 
Michielsen 

Meetlat cultuur  

wg Visie formuleren delen van kennis 
irt inzet nieuwe technologie 

  Jos Toebes 
Herman Meppelink 
Jose Aker 
Peter Hazenberg 
Stef Vink 

  

wg Monitoring online leeromgeving 
praktijkbeoordelaar en visie op 
verpreiding / toegankelijkheid (ism btg 
ZDV) 

  Eddy Gruppen 
Jos Rondeel 
Marike Ruinen 
Stephan Welie 

  

wg bouwagenda/SER Human 
capitalagenda 

  Eddy Gruppen, Jos 
Toebes en Gert 
Buisman 
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Projectnaam Plan- 

ning 
Activiteit Wie namens 

kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting op stavaza kleurcode 

wg Kwaliteitsverbetering samenwerking 
schildersvakopleidingen en 
opleidingsbedrijven bouw 

  Wim Diender , 
Annette Korink en 
Adriaan van 
Doleweerd. 

  

wg Monitoring en evaluatie EVC 
procedure Bouw en Infra 

  Wim Diender, 
Michel Pipping, Rob 
Hazelhof, Herman 
Meppelink, Eddy 
Gruppen 

  

wg Kwaliteitsverbetering samenwerking 
samenwerkingsverbanden H&M 

  Wim Diender , 
Annette Korink en 
Adriaan van 
Doleweerd. 

Samengepakt met schildersvakopleidingen en opleidingsbedrijven 
Bouw 

 

wg Sterk techniek onderwijs, delen van 
ervaringen 

  Nirene Brussels, 
Dennis Engelhart, 
Konra Buls, Janke 
Westerhuis, 
Henrique Dekkers 
en Yorrick van Bree 

  

wg Themabijeenkomsten 
strikbijeenkomsten, middagprogramma 

   Niet ingericht  

wg stimuleren, signaleren en 
meedenken examenregister en 
examendag CBO 

     

wg Invulling onderwijsdag 
Laboratoriumtechniek 2020 

   Geannuleerd  

wg invulling procestweedaagse 2020    Geannuleerd  

wg invulling bijeenkomsten 
examencommissies 
laboratoriumtechniek/validatie- 
commissie Lab 

  Arnolda de Nooij 
A. Krosse 
Bernard Kuiper 
Barbara Nikolov 

Rapport opgeleverd aan vakcommissie op 4 december 2020  

Projecten      

Project monitoring en evaluatie BPV 
document Laboratoriumtechniek 

   
Frans Wernaart 

Loopt en loopt door  

 
Project Aansluiting mbo-hbo 

   
Kim van Gessel 

Voor nu on hold tot na de coronacrisis  

Project Toekomst van het beroep 
  Els de Waard Voor nu on hold tot na de coronacrisis  

Instroom vmbo en werving PLOT   Elmo Arrias In samenwerking met Katapult loopt het door in 2020 
Voor nu on hold tot na de coronacrisis 

 

Proef Fit, Veilig, Gezond in de Bouw    Marc Konings 
 Ellen Lok 

Loopt door  

 



 

Projectnaam Plan- 
ning 

Activiteit Wie namens 
kerngroep / 
onderstructuur 

Toelichting op stavaza kleurcode 

Valideringscommissie EVC Bouw 
en Infra 

  Rene Nelis, Mark 
Huisman, Barry 
Lubbers en Ton 
Laarman 

  

Examenregister Lab - PLOT   Gertjan Visse Stop gezet  

Nieuwe activiteiten nav corona      

MBO Aanbod TGO  Nieuw opgepakte activiteiten nav corona Carla Schouten 
Eddy Gruppen 
Henk de Vries 
Gert Buisman 

Loopt nog door  

Ontwikkelgroep oZone  Nieuw opgepakte activiteiten nav corona Jos Snijders 
G. van Gilst 
Janine Profijt 
Luuk Winkel 
Rob Hazelhoff 

Advies over vervolg in ALV op 10 december 2020  

Feedback tool op basis 
van ontwikkelingsgerichte 
vragen 
Middenkaderfunctionaris Bouw en 
Infra 

  Janine Profijt   

Projecten flexibele 
beroepsopleidingen derde leerweg 

 Er zijn verschillende projecten toegekend, een 
aantal zijn nog in aanvraag. De btg volgt en leert 
van deze verschillende trajecten. 

ROC van Twente, 
Deltion College, 
Horizon College, 
ROC van 
Amsterdam, 
Aventus en Nimeto 

Er zijn verschillende projecten toegekend, een aantal zijn nog in 
aanvraag. De btg volgt en leert van deze verschillende trajecten. 

 

 
 groen = afgerond 

 oranje = lopend 

 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 

 blauw = on hold of geschrapt 

 



 

3 Bijlagen 
Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia Samenstelling kerngroep  
Bijlage 2 Organogram btg TGO 
Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 
 

 
  



 14/16 

1. Bijlage 1 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 (tot februari) 
Kim de Lange (vanaf maart) 

ROC West Brabant 
ROC van Amsterdam 

Lid en voorzitter vakcie PLOT + 
lid marktsegment PLOT 

Hans Wentink STC-Group Lid en sectorkamerlid 
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 
 

Regio College Lid en voorzitter marktsegment 
Metaal Metalektro 

Ruud van Diemen ROC Mondriaan Lid en lid marktsegment KCE 
 
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  
Hans Wentink STC-Group  
George de Jongh  Dirksen Namens NRTO 

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


 

2. Bijlage 2 Organogram btg TGO 

 
 
 

Stichting Samenwerking 
Beroepsleven en 

Bedrijfslevens (SBB) 
 

Sectorkamer  
Techniek en Gebouwde 

Omgeving 
Bedrijfsleven en (on)bekostigd 

 

 

Marktsegment  Bouw & 
Gespecialiseerde 

 

Marktsegment 
Infra 

Marktsegment 
Afbouw & Onderhoud 

Marktsegment 
Hout en Meubel 

Marktsegment 
Metaal Metalektro

 Marktsegment 
Tech. Installaties & 

 

Marktsegment 
Procesindustrie & 

 

Marktsegment 
Energietransitie, 

  
 

 

 

 

 

 

 

In de marktsegmenten is 
zowel bedrijfsleven als 
(on)bekostigd onderwijs 

 

Algemene Ledenvergadering bedrijfstakgroep 
Techniek en Gebouwde Omgeving (btg TGO) 

Kerngroep btg TGO 

Vakcommissie 
Metaal, 

Installatie- en 
Elektrotechniek 

Netwerk 
Internatio-
nalisering 
Techniek 

Vakcommissie 
Bouw, Infra en 
Bescherming-
stechnieken 

Vakcommissie 
Hout en 
Meubel 

Vakcommissie 
Proces-,  

Operationele- 
en Labora-

torium techniek 

Afvaardiging  



 

3. Bijlage 3 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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