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Voorwoord  
 

 
 
 
Het jaar 2021 is voor de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (btg VGG) een bijzonder jaar 
geweest. Corona beheerste voor een groot deel ook dit jaar het gesprek, de agenda’s en de uitvoering 
van het onderwijs. Een jaar waarin het onderwijs en bedrijfsleven elkaar nog meer lijken te vinden.   

De grootste gemeenschappelijke deler in de onderwijsclusters van de btg is het samenspel met het 
bedrijfsleven. In een wereld waar flexibiliteit en creativiteit nodig is om alle uitdagingen waarvoor 
beiden staan het hoofd te kunnen bieden, betekent dit dat reflectie en scenario-denken centraal 
hebben gestaan in het achterliggende jaar. Tijdens de ALV vergadering was het centrale thema: Wat 
was en is belangrijk voor de bedrijfstakgroep, wat laten we los, houden we vast of gaan we omarmen?  
Het gezamenlijk ontwerpen van de totem van de btg VGG zorgde voor een gemeenschappelijk beeld 
van het verleden, het heden en de toekomst van de btg. Deze totem markeert tevens het 
overdrachtsmoment van de vertrekkende voorzitter, Ricardo Winter naar de nieuwe voorzitter 
Annemarie Moons. Deze overdracht vertaalt zich in het voortzetten en verder ontwikkelen van de 
ingeslagen wegen.  

  
Onderwijscluster Gastvrijheid  
De brede gastvrijheidssector, inclusief binnenlands, inkomend en uitgaand toerisme, verblijfs- en 
dagrecreatie, horeca, sport, cultuur, beurzen en congressen, vervoer van toeristen en recreanten en 
evenementen, is met een omzet van 91,2 miljard euro en werk voor 813.000 mensen economisch van 
evidente betekenis. CELTH*. In het onderwijscluster Gastvrijheid ligt het accent op -samen met het 
bedrijfsleven- hospitality nadrukkelijker en gemeenschappelijk op de kaart zetten. Hiervoor is een 
Roadmap Hospitality ontwikkeld die in het komende jaar verder zijn beslag gaat krijgen.  
  
Onderwijscluster Groen en Voeding  
In het onderwijscluster Groen en Voeding staat het project sturing op kwaliteit van de bpv in de 
schijnwerpers. Daarnaast ontstaan ook hier steeds meer gesprekken met het 

https://www.vggtv.nl/wp-content/uploads/2021/07/210407-De-totem-van-btg-VGG.pdf
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bedrijfsleven over de human capital agenda in de groene sector en is zowel kennisdeling als 
kennisbundeling een speerpunt in deze sector.  
  
Onderwijscluster Uiterlijke verzorging  
Gezamenlijkheid creëren als het gaat om de inhoud van de kwalificatiedossiers was een van de 
speerpunten van dit onderwijscluster. Zorgvuldigheid en goede afstemming hebben er toe geleid dat 
een en ander nader bekeken is en is er besloten dat er voor dit proces meer tijd nodig is. Dit krijgt in 
2022 vervolg. 
Ondanks de overvolle agenda’s door voortdurende onderlinge kennisdeling en intensieve gesprekken 
met het bedrijfsleven, zijn er creatieve oplossingen gevonden om in tijden van corona een digitale UV-
Themadag te organiseren.  
 
Daarnaast zouden we de vele initiatieven van de afzonderlijke werkgroepen/netwerken echter tekort 
doen als we menen in het voorwoord volledig te zijn, gezien het grote aantal activiteiten. De leden van 
de btg VGG hebben, door de invloed die corona heeft, het onderwijs drastisch veranderd. Naast de 
aanpassingen op de eigen school en privé, zich ten volle blijven inzetten voor het zichtbaar maken 
van, en het leveren van een bijdrage aan het beroepsonderwijs van de toekomst in onze sectoren, 
kenmerkt deze bedrijfstakgroep.  
 
Ik nodig de lezer dan ook graag uit om kennis te nemen van de uitgevoerde activiteiten van de btg 
VGG in dit jaarverslag.  
  
Annemarie Moons  
Voorzitter btg VGG  
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1 Algemeen 

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

https://www.s-bb.nl/organisatie/directie-en-bestuur/overlegtafels/
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2.       Activiteiten 2021 
De btg plant en monitort haar activiteiten volgens de PDCA (Plan Do Check Act) methode waarbij onderstaand overzicht de realisatiefase van het 
achterliggende jaar weergeeft.  
 
PDCA 2021 – btg VGG – Resultaat 31 december 2021 
ALV - Kerngroep 

 groen = afgerond 
 oranje = lopend 
 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 
 blauw = on hold of geschrapt 

 
Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 

kerngroep 
Resultaat per 31 december  Kleur-

code 
Belangenbehartiging 

 
SBB Sectorkamervergaderingen 
VGG (incl. vooroverleg) 

4 x p.j.  Onderwijsleden 
sectorkamer 

Extra vergaderingen i.v.m. cross-overs   

 SBB Agendacommissie SK 
VGG 

4 x p. j.   Voorzitter / 
beleidsadviseurs 

  

MBO Raad 
 Kerngroep overleg 4 x p. j.   Voorzitter   

 Bestuurlijk overleg 
Branchebestuurders UV sector 

1-2 x p.j. Overleg met bestuurders 
branche- en 
werknemersorganisatie de UV 
sector. 

Vertegenwoordiger(
s) UV- in kerngroep 
/  beleidsadviseur 

13 juli bijeenkomst gehouden bij Savarin in Rijswijk. 
Volgende bijeenkomst begin 2022. 

 

 Bestuurlijk overleg groen 
onderwijs 

2 x p.j.  Halfjaarlijks overleg met vz 
kerngroep VGG, kg leden groen 
onderwijs en bestuurders groen 
onderwijs 

Voorzitter, 
kerngroep leden 
vanuit groen 
onderwijs, 
beleidsadviseur 

In 2021 hebben er geen bijeenkomsten 
plaatsgevonden. Oorzaak, drukte rondom COVID 

 

Kennisdeling 
 Themabijeenkomst leden btg 

VGG (incluis ALV) 
1-2 x p.j Btg brede dag voor alle leden 

om overkoepelende thema’s te 
behandelen 

Voorzitter, lid,  
Beleidsonder- 
steuning 

7 april – vaststelling  jaarverslag 2020 
Thema: gezamenlijke VGG totem ontwerpen: koers 
bepalen voor de toekomst. 

 

 Nieuwsbrief VGG  10 x p.j.  Beleidsonder-
steuning 

10 nieuwsbrieven zijn uitgebracht   
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep 

Resultaat per 31 december  Kleur-
code 

Projecten 
 Inspiratie dag VGG 1 x p.j. 

(april?) 
Invulling in kleine groepen dan 
wel regionale invulling i.v.m. 
Corona. 

Voorzitter, Lid, 
Beleidsondersteu-
ning, projectleider 

10 november - landelijke dag in Ede/ Wageningen. 
Succesvol verlopen, positieve evaluaties ontvangen. 
Regionale invulling is losgelaten. 
 

 

Extra projecten in 2021 
 Infographic met animaties uitleg 

rollen btg VGG 
Sept 21   1 juli: Laatste hand wordt gelegd aan animaties + 

infographic. Lancering september  
31 december: Lancering succesvol gedaan. Animaties 
worden veelvuldig ingezet. 

 

 VGG TV (website) Najaar 21   1 juli: Website is in ontwikkeling/content wordt geladen. 
Lancering najaar. 
Content is gedeeld.  
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PDCA 2021 – btg VGG – onderwijscluster Gastvrijheid 
 groen = afgerond 
 oranje = lopend 
 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 
 blauw = on hold of geschrapt 

 
Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens / 

onderstructuur 
Resultaat 31 december  kleur

code 
Belangenbehartiging 
G1 SBB: Marktsegment Gastvrijheid 4 x p.j.   Onderwijsleden 

marktsegment 
4 x een extra MS i.v.m. met overvolle agenda 
/ veel onderwerpen. Beschikbare tijd was te 
kort + ontwikkelingen m.b.t. 
Gastvrijheidsdossiers en actualiteit 

 

G2 Clustercommissie Gastvrijheid 
 

4 x p.j. Visie, standpunt, branche-overstijgend 
overleg Gastvrijheid. Agenda-overleg 
voor clusterbijeenkomsten. 
 
 

Voorzitters 
werkgroepen 
directeuren/ 
beleidsondersteuning 

- Vormgeving projectmanagement (zie  
   projecten) 
- Werven inhoudsdeskundigen onderhoud  
   kwalificatiedossiers 
- Ideevorming breed dossier hospitality 
- Ideevorming koers clustercommissie na  
  september 2021 

 

G3 Onderwijscluster Gastvrijheid 
 

4 x p. j.  Gezamenlijk overleg directeuren 
Horeca, Toerisme, Leisure, Facilitair, 
Bakkers opleidingen. 
 
 
 
 

Clustercommissie / 
beleidsondersteuning 

- Werven inhoudsdeskundigen onderhoud  
  Dossiers 
- Ideevorming koers clustercommissie na  
  september 2021 
-Invoering van online koffiemomenten om  
  informeel kennisuitwisseling mbt impact  
  corona te bewerkstelligen   

 

G4 Branche overleg Horeca Frequent, 
wanneer 
noodzakelijk 

Overleg met KHN, Bonden, SVH over 
gemeenschappelijke thema’s 
(arbeidsmarkt, imago, kwaliteit 
leerbedrijven, onderwijs en 
examinering, LLO, toekomst branche) 

Voorzitter Horeca / 
beleidsondersteuning 

Impact Corona op arbeidsmarkt                  
en stages 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens / 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

G5   Travel & Leisure  Frequent, 
wanneer 
noodzakelijk 

Overleg met Reiswerk / Recron /  Kikk-
recreatie over gemeenschappelijke 
thema’s (arbeidsmarkt, imago, kwaliteit 
leerbedrijven, onderwijs en 
examinering, LLO, toekomst branche) 
o.a. Ruim Baan voor Recreatie 

Voorzitter Travel & 
Leisure / 
beleidsondersteuning 

Actieve betrokkenheid van Reiswerk en 
HISWA-Recron bij de WDTR en in de 
verschillende werkgroepen: Travel en 
Leisure 

 

G6 Branche overleg Bakkerij Frequent, 
wanneer 
noodzakelijk 

Overleg met NBOV / NBA over 
gemeenschappelijke thema’s 
(arbeidsmarkt, imago, kwaliteit 
leerbedrijven, onderwijs en 
examinering, LLO, toekomst branche) 
o.a. 

• uitwerking analyse 
• kennistekort  
• bedrijfsopvolging 
• tekort aan broodbakkers 

Voorzitter Bakkerij/ 
beleidsondersteuning 

 Overleg 29 januari en 11 februari. Besproken 
onderwerpen: communicatie, grondstof-
kennis, verwachtingenmanagement (wat 
voor student krijgt de bakker bij bpv in huis?), 
beroepshouding (kerntaak 0). De wens is om 
dit overleg structureel te maken. Vanwege 
personele wisseling en verandering in 
takenpakket bij de NBOV is deze actie wat 
vertraagd, er zijn gesprekken gepland om dit 
vlot te trekken. Grondstoffenkennis is 
inmiddels opgenomen in het KD. 

  

 

G7 Branchecontacten facilitair  Contactpersonen van clustercommissie 
/ onderwijscluster FD zijn lid van de 
onderwijscommissie van FMN 
Contact met OBS verstevigen en 
regionale samenwerkingsverbanden 
initiëren 

Voorzitter facilitaire 
dienstverlening 

- Overleg met de RAS over de glazen- 
  wassersbranche 
- Overleg met FMN 
- Overleg met FME 
- Nieuw onderwijs lid aangedragen voor  
  onderwijszetel overlegorgaan met bestuur  
  FMN 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens / 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

Kennisdeling 
G8 Onderwijswerkgroepen 

Gastvrijheid 
Horeca 3xp.j. 
Bakkerij 3xp.j. 
Toerisme -
recreatie3xp.j. 

Overleg BPV / teamleiders van de 
opleidingen Horeca, Toerisme & 
Leisure, Bakkers opleidingen. Bij 
voorkeur op dezelfde dag gepland. 

Agendacommissies 
Beleidsondersteuning 

-Invoering van online koffiemomenten voor 
de OWGH om  
 informeel kennisuitwisseling m.b.t. impact  
  corona te bewerkstelligen  
- Kennisdeling actuele onderwerpen vanuit  
  SBB en clustercommissie 

 

G9 Netwerk MVT nieuw leven 
inblazen 
 

2 x p.j. Kennisdelingsbijeenkomst voor 
docenten Moderne Vreemde Talen in 
het Gastvrijheidsonderwijs 

Lid oc gastvrijheid- 
T&L, leden OWG’s , 
beleidsondersteuning. 

December 2021, 54 aantal deelnemers  

G10 Netwerk Breed dossier 
Dienstverlening 

3-4x p.j. Kennisdelingsbijeenkomst voor 
docenten en teamleiders niveau 2 
Dienstverlening (HZW, FD, S&R). i.s.m. 
btg ZWS 

Btg ZWS is de 
“penvoerder”. 
i.s.m. btg ZWS / 
beleidsadviseur VGG 
– contactpersonen 
recreatie en FD 

 Kennisdelingsbijeenkomsten zijn een groot 
succes.  

 

Projecten 
G11 Conferentie Gastvrijheid Maart 2021 Jaarlijkse conferentie/ VGG TV 

Webinars mogelijk in combinatie met 
regionale workshops ( afh. Corona) 
 

Clustercommissie / 
beleidsondersteuning 
projectleider, 
werkgroep 

 Verplaatst naar 23 en 24 maart 2022  
 

G12 Wedstrijden Toerisme Bokaal 26-27 januari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jaarlijks, wedstrijden voor TLH 
studenten 

ROC Mondriaan Wedstrijden zijn dit jaar niet doorgegaan.  
Vanuit de WDTR wordt gekeken hoe in de 
toekomst de wedstrijden geïntegreerd 
kunnen worden met Skills. 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens / 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

G13 Herzien en implementeren 
diverse dossiers op 
onderhoudsagenda  

 Volg onderhoudsagenda SBB + 
procedure SBB 

 Na vooronderzoek is gebleken dat de wens 
om een breed dossier Hospitality te 
ontwikkelen meer tijd nodig heeft. Er is 
besloten hier een apart traject van te maken 
en het onderhoud van de 4 horecadossiers, 
keuken/ bediening manager Horeca bakkerij 
Horeca nu op te pakken.  1e bijeenkomst 
inhoudsdeskundigen sept 2021. 
 
31 december: 

- Onderhoud is toch on-hold 
gebleven vanwege ontwikkelingen 
breed dossier Hospitality. Reeds 2 
aparte bijeenkomsten hiervoor zijn 
georganiseerd door SBB. 

-  De dossiers Brood en Banket  en 
Patisserie zijn vastgesteld. 

 

G14 Positionering recreatie Niveau 2  Project sluit aan bij werkgroep Leisure 
bij de WDTR  en sluit aan bij ZWS, 
cross sectorale discussie over N2 

Voorzitter, 
Beleidsadviseur en 
werkgroep 

In verband met het ontwikkelen van een 
nieuw breed niveau 2 dossier is het niet 
helder wat met het dossier dienstverlening 
gaat gebeuren. In afwachting hierop worden 
er nu geen stappen gezet om recreatie 
niveau 2 beter te laten aansluiten bij het 
dossier dienstverlening. 
.  

 



 14/28 

Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens / 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

G15 Projecten: 
1. Positionering Hospitality 
2. LLO 
3. LOB in bedrijven 
4. Strategische allianties 
5. Breed dossier 

Hospitality 
6. Duurzaamheid in het 

mbo onderwijs 

 Welke impact hebben ontwikkelingen 
op de hospitality sector en wat betekent 
dat voor de beroepsopleidingen? 
 

Voorzitters+ 
beleidsadviseurs + 
Leden + 
projectleider(s) 

De zes projecten kennen een uitgebreide 
voorverkenningsfase. Formats volgens 
Bussinesmodel canvas zijn gebruikt om de 
voorverkenningsfase te doen.  
1 interne aanjager die de 6 kartrekkers op 
een lijn heeft gebracht. 
 
Het ontwikkelen van een roadmap om deze 
projecten verder te brengen is de volgende 
stap. Hiervoor zijn programmamanagers 
ingehuurd via New Business Lab.  
Gestart per 1 juni 2021 
 
31 december: 
Oplevering Roadmap Hospitality in januari 
2022 (opgeschoven datum i.v.m. corona) 
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PDCA 2021 – btg VGG – onderwijscluster Uiterlijke Verzorging 
 groen = afgerond 
 oranje = lopend 
 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 
 blauw = on hold of geschrapt 

 
Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens  

onderstructuur 
Resultaat 31 december Kleur-

code 
Belangenbehartiging 

UV1 Marktsegment 
Winkelambacht  
(sectorkamer VGG) - HV 

4 x p.j.  Onderwijsleden 
marktsegment 

Onderhoud voor het dossier Ondernemer 
Horeca/Bakkerij wordt uitgesteld. Voor 
cross-overs is geen advies gekomen, 
gezien de geringe betrokkenheid van dit 
MS. HV is deze periode niet aan de orde 
geweest.  
 
31 december: Ontwikkelingen dossier 
ondernemer Horeca/Bakkerij on hold. 
Andere activiteiten regulier doorgegaan. 
 
Haarverzorging: onderhoud voor het 
kwalificatiedossier Haarverzorging staat 
gepland voor 2025, dan wordt bekeken of 
op basis van beroepeninformatie en 
gesprekken met inhoudsdeskundigen of 
onderhoud noodzakelijk is. De 
kappersbranche geeft nu aan voorlopig 
geen behoefte te hebben is aan nieuwe 
wijzigingen in het dossier.  

 

UV2 Marktsegment Uiterlijke 
Verzorging (sectorkamer 
ZWS) – SV en VZ 

4 x p.j.  Onderwijsleden 
marktsegment 

  

UV3 Clustercommissie UV 
 

4 x p.j. 4 reguliere bijeenkomsten en een 
visiedag om met elkaar de visie voor 
de komende jaren te bespreken. 

Voorzitter UV/ 
beleidsondersteuner 

Op de agenda bij de clustercommissie staat 
onder andere het opleiden van 
praktijkopleiders. Agendapunt voor SV/VZ is 
het ontwikkelen van een Servicedocument VZ. 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens  
onderstructuur 

Resultaat 31 december Kleur-
code 

UV4 BOK-overleg 
 

2-3 x p.j. Branche Onderwijs Kappers -overleg Clustercommissie 
beleidsadviseur 

BOK-overleg 5 februari en 23 april. 
Onderwerpen: kwaliteit van de examinering, 
innovatief onderwijs, ervaringen 
opleidingsduur niveau 2, terugloop BBL, 
behoefte aan meer praktijkuren. Het BOK-
overleg van 19 november is niet doorgegaan 
vanwege corona, hierdoor kon niet fysiek 
bijeengekomen worden. Gezien de 
onderwerpen op de agenda was dat wel de 
bedoeling. Het overleg is naar 4 februari 
verplaatst. Op de agenda ook de opleiding 
niveau 2 die in bepaalde gevallen aangeboden 
kan worden in 1 jaar. Extra agendapunt is 
erkenning van salons voor heren omdat 
studenten stoppen vanwege de verplichting 
ook te moeten föhnen en krullen zetten. 

 

UV5 Overleg ANBOS en ProVoet 
 

regelmatig Een aantal keren per jaar vindt het 
bestuurlijk overleg plaats. 
Deelnemers zijn de ANKO, Provoet 
en ANBOS vanuit de branches, en 
vertegenwoordigers van het mbo 
vanuit VGG en ZWS. Daarnaast vindt 
ad hoc overleg plaats met 
vertegenwoordigers van ANBOS en 
Provoet. 

Clustercommissie / 
beleidsadviseur 
 

Er wordt door de bestuurlijke overleggen 
gewerkt aan het vergroten van het vertrouwen 
tussen branches en mbo. Daardoor is elkaar 
fysiek ontmoeten essentieel, maar door de 
coronamaatregelen niet altijd mogelijk 
geweest. In 2021 kon helaas alleen op 13 juli 
een fysiek overleg plaatsvinden (Savarin).  

 

UV6 Thema in diverse gremia:  
Werken aan ’matig 
vertrouwen van de 
brancheorganisaties in MBO 
examinering 
 
 
 
 

 
 
 

Dit is geen project maar een 
onderwerp. 

 Dit thema komt regelmatig terug, het is 
besproken tijdens het BOK-overleg en het 
bestuurlijk overleg. Het thema is geagendeerd 
voor het BOK op 4 februari 2022. 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens  
onderstructuur 

Resultaat 31 december Kleur-
code 

Kennisdeling 
UV7 Onderwijscluster UV 4 x p.j Vergaderen Clustercommissie - BPV en corona: problemen bij kappers, 

door heropening van de salons zijn de 
problemen met betrekking tot bpv 
afgenomen. Voor niveau 2 blijft het in 
sommige regio's lastig een bpv-plek te 
vinden.  

- Keuzedeel visagie 
- Anderstalige problematiek niveau 3 en 4, 

dit onderwerp is aan de orde geweest, er 
is kennis van diverse scholen opgehaald 
en met elkaar gedeeld.  

- Er is voor gekozen om de 
koffiemomenten voort te zetten 

- Verplichting vaccinatie hepatitis B 
- Deltaplan medisch pedicure 
- Servicedocument ondernemen voetzorg 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep/ 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  Kleur-
code 

Projecten en thema’s 
UV8 UV Tweedaagse (= een 

online eendaagse 
geworden) 

Mei Onderlinge verbinding, 
kennisdeling en leren van en 
met elkaar staat bij het 
onderwijscluster UV hoog in 
het vaandel. In 2021 bleek 
door de coronamaatregelen 
een tweedaagse niet mogelijk. 
Daarom werd onderzocht of 
een eendaags evenement 
mogelijk was.  

Clustercommissie en 
Werkgroep 

Op 21 mei vond de UV-dag plaats bij 
mboRijnland. Het betrof een online versie. 
Thema: Met trots, vertrouwen & lef naar 
innovatief onderwijs! Deze dag is met meer dan 
160 deelnemers goed bezocht. Voor deelnemers 
was er keuze uit maar liefst 15 workshops. De 
UV dag is door de deelnemers als erg positief 
ervaren. Voor de opbrengsten van de UV-dag is 
een MS Teams tegel aangemaakt, daar zijn de 
meeste presentaties terug te vinden. De UV 
Tweedaagse in 2022 wordt door ROC Mondriaan 
georganiseerd.   

 

UV9 Deltaplan Medisch Pedicure  Het mbo leidt gezien de 
arbeidsmarktbehoefte veel te 
weinig medisch pedicures op. 
Een werkgroep heeft onder de 
noemer van het Deltaplan 
Medisch Pedicure een 
business case uitgewerkt voor 
scholen die met de opleiding 
willen starten. 

Projectleiding vanuit het 
onderwijscluster 

In een aantal bijeenkomsten komt een groep 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
zorgopleidingen en opleidingen UV tot een pitch 
in de ALV btg ZWS op 12-12-21. Hier wordt een 
creatieve methode voor ingezet. Doel is o.a. de 
ontwikkeling van een inspirerende business case 
voor scholen om te starten met de opleiding 
medisch pedicure vanuit zorg of UV. 

 

UV10 Onderhoud dossier 
schoonheidsverzorging 

 Volgens onderhoudsagenda 
SBB 

Werkgroep met SBB Leden marktsegment UV zijn vroegtijdig 
aangehaakt in verband met discussie in de 
groep inhoudsdeskundigen over de positie van 
elektrisch ontharen en ondernemerschap. 
Invoering van het aangepaste dossier is 
uitgesteld omdat een aantal tekstuele en 
inhoudelijke aspecten in het concept dossier nog 
niet naar tevredenheid waren verwoord.  

 



 19/28 

Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep/ 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  Kleur-
code 

UV11 Herzien en implementeren 
dossier Voetzorg/Pedicure 

 Volgens onderhoudsagenda 
SBB 

Werkgroep met SBB Het herzien van het dossier Voetzorg is in de 
groep inhoudsdeskundigen in goede 
samenspraak verlopen. Het dossier is volgens 
planning op 1 januari 2021 door de Minister 
vastgesteld. 

 

UV12 Themadag Onderwijs –
Bedrijfsleven over 
ontwikkelingen in de UV-
sector en onderwijs 

 Landelijke dag om onderwijs 
en bedrijfsleven met elkaar in 
contact te brengen en te 
overleggen over de toekomst 
van het vak en de 
opleidingen. 

Clustercommissie i.s.m. 
branche organisaties 

Vanwege Covid-19 is deze dag uitgesteld. 
Ook voor 2022 is hier geen actie op gezet.  

 

UV13 Thema: gepersonaliseerd 
leren 

 Kennisdeling tijdens 
bijeenkomsten 

Clustercommissie Tijdens bijeenkomsten maar ook de  
Themadag van 21 mei is gepersonaliseerd  
leren aan de orde gekomen. 
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PDCA 2021 – btg VGG – onderwijscluster Groen en Voeding 
 groen = afgerond 
 oranje = lopend 
 rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) 
 blauw = on hold of geschrapt 

 
 

Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep/ 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

Belangenbehartiging 
Gr.1 Marktsegment Groen 4 x p. j. Overleg en afstemming rond 

kwalificeren, examineren en bpv 
 

Onderwijsleden 
marktsegment 
 
 

  

Gr.2 Marktsegment Voeding 4 x p. j. Overleg en afstemming rond 
kwalificeren, examineren en bpv 

Onderwijsleden 
marktsegment 
 

1 juli: Extra overleg nodig geweest t.b.v. alle 
voedingsdossiers. Verwachting is dat in het 
najaar ook extra overleggen nodig zullen zijn 
31 december: 
Extra bijeenkomsten ( 2x georganiseerd) ivm 
voedingsdossiers 
 
 

 

Gr.3 

Groene Tafel 

 Overleg in de kolom groen onderwijs. 
(vmbo, mbo, hbo en wo) 
 
 
 

Bestuurders  
kerngroep 

Informatie ontvangen  

Gr.4 

GroenPact 
 
 
 
 

 Overleg groen onderwijs en groen 
bedrijfsleven over implementatie van 
beleid LNV. 
 
 
 
 
 
 

Bestuurders 
kerngroep 

Informatie ontvangen  
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep/ 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

Kennisdeling   
Gr.6 

Onderwijscluster Groen en Voeding  

4 x p.j.  Voorzitter,  
beleidsadviseur 

-Voortgang bij Groene norm m.b.t. examinering 
-Voortgang project digitale bpv tool 
-Verkenning niveau 2 breed dossier groen 
-Derde leerweg en verbetering van de 
  bijbehorende processen 
-Arbocatalogus 
-NPO gelden 
-Trendrapportage 
-Doorpakken op digitalisering 
-Invoering van online koffiemomenten om  
 informeel kennisuitwisseling m.b.t. impact 
corona te bewerkstelligen 

 

Gr.7 

Netwerk Groen en Voeding 

4 x p.j Mogelijkheid tot deelname aan MVT 
bijeenkomst gastvrijheid 

Voorzitter, 
beleidsadviseur 

-MVT in dec georganiseerd 
-Extra bijeenkomsten voor kennisdeling rondom 
 de kwaliteitsagenda 3 x 
-Veel kennisdeling en thematische onderwerpen  
  op de agenda, zoals doorpakken op   
  digitalisering, NPPO gelden, Inspectie-   
  bezoeken 
- Extra bijeenkomsten nieuw inspectiekader, 

samenhang KD examinering en 
curriculumontwikkeling. 

 

Gr.8 

Werkgroep BPV coördinatoren 

2 x p.j.  Voorzitter,  
beleidsadviseur 

Najaar 2021 zijn leden uitgenodigd bij online 
themabijeenkomsten 
 

 

Gr.9 

Werkgroep Skills  
Naam veranderd per november 20 in 
‘Vakwedstrijden groen en voeding’ 

3 x p.j. Verder professionaliseren van de 
ondersteuning en coaching. Mogelijk 
uitbreiden van aantal groene 
beroepswedstrijden. 

Voorzitter,  
beleidsadviseur 

-Skills wedstrijden zijn niet doorgegaan.  
 Schoolwedstrijden wel. Plannen voor volgend  
 jaar zijn gemaakt. 
-Landelijk format ontwikkeld m.b.t. hebben van   
 een plan van aanpak/ visiestuk skills per school. 
 3x extra bijeenkomst voor geweest in sub- 
 groepjes. 
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Nr. Projectnaam Planning Activiteit Wie namens 
kerngroep/ 
onderstructuur 

Resultaat 31 december  kleur
code 

Gr.10 
“Foto ”van huidige scholenveld 

1 x p.j Inventarisatie Voorzitter, 
beleidsadviseur 

September 21: Uitvraag is gedaan, is niet door 
iedereen opgevolgd 

 

Gr.11 

Trends en ontwikkelingen\ 
 

2 x p.j Signaleren van trends en 
ontwikkelingen 

Voorzitter OC + 
onderwijsleden 
MS Groen en 
Voeding 

Onderwerpen staan met regelmaat op de 
agenda van het onderwijscluster.  

 

Projecten 
Gr.12 Groen.praktijkbeoordelen.nl (Pilot) Frequent Pilot digitaal BPV handboek met 

CUMELA, VHG en KHNS/FNRS. 
Alle KD’s in de digitale omgeving van 
praktijkbeoordelen.nl plaatsen. 

Stuurgroep + 
projectleider 
 (extern) 

1 juli: 
Pilot zit in afrondende fase. Evaluatieronde 
loopt. Plan voor vervolg is geschreven.  
Wacht op goedkeuring. 
31 december: 
Project is afgerond en positief geëvalueerd 
zowel op inhoud als financieel. 

 

Gr.13 Vervolg pilot praktijkbeoordelen .nl Frequent Landelijk uitrollen - overige dossiers 
opleveren met Rubrics 

Voorzitter OC + 
beleidsadviseur + 
evt projectleider 

1 juli: 
Pilot zit in afrondende fase. Evaluatieronde 
loopt. Plan voor vervolg is geschreven.  
Wacht op goedkeuring. 
31 december: 
Goedkeuring is binnen. Traject is gestart in 
november met een doorloop tot in augustus 
2022. 
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Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
 
Kerngroep 
Naam Mbo-school rol in de kerngroep 
Ricardo Winter (tot 8 april) mboRijnland voorzitter  
Annemarie Moons (vanaf 8 apr.vz) Yuverta  lid, voorzitter 
Harry de Bruijn ROC Mondriaan vicevoorzitter, 

financieel contactpersoon 
Jan van Alphen SG de Rooi Pannen sectorkamer lid 
Erik Koldewijn  ROC van Twente vz oc Gastvrijheid, 

sectorkamer lid (vanaf juni) 
Truda Kruijer Aeres MBO vz oc Groen en Voeding 
Gerharda Tamminga Onderwijsgroep Noord sectorkamer lid 
Pauline van der Laan mboRijnland vz oc Uiterlijke Verzorging 
Karel de Leest SVO vakopleiding lid 
Rick van Dam (vanaf oktober) Lentiz vz marktsegment Groen  
Gerard Oud (tot september) Clusius College  vz marktsegment Voeding 

 
Clustercommissieleden onderwijscluster Gastvrijheid 
Naam Mbo-school rol in de clustercommissie 
Erik Koldewijn ROC van Twente voorzitter,  

duovoorzitter WDH 
Ben Baar Landstede  duovoorzitter WDTR  
Margreet Toonen (vanaf april) SG de Rooi Pannen duovoorzitter WDTR 
John Flierman ROC van Amsterdam voorzitter WDFD,  

vz marktsegment Gastvrijheid 
Gerda Dekker (vanaf april) Noorderpoort duovoorzitter WDH 
Marc Schoorel mboRijnland voorzitter WDV,  

vz marktsegment Winkelambacht 
 
Clustercommissieleden onderwijscluster Groen en Voeding  
Naam Mbo-school rol in de clustercommissie 
Truda Kruijer (tot sept vicevz) Aeres MBO voorzitter    
Gerard Oud (tot september) Clusius voorzitter  
Rick van Dam (vanaf oktober) Lentiz vicevoorzitter, 

vz marktsegment Groen 
Giel Hanraets SVO vakopleiding lid 
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Clustercommissieleden onderwijscluster Uiterlijke Verzorging  
Naam Mbo-school rol in de clustercommissie 
Pauline van der Laan mboRijnland voorzitter 
Mirjam Riethof ROC van Amsterdam vicevoorzitter, 

vz marktsegment Uiterlijke 
Verzorging (btg ZWS)  

Siska Kingma ROC Friese Poort lid, lid marksegment 
Winkelambacht 

Maikel van den Nieuwenhuizen Curio lid 
Anja van Rijn-Delnoy ROC Mondriaan lid 
Marie Louise van Dijk (tot okt.) Summa College lid  

 
 
Sectorkamer SBB: onderwijsleden VGG 
Naam Mbo-school rol in de sectorkamer 
Ricardo Winter (tot juni) mboRijnland voorzitter  
Annemarie Moons 
(vanaf juni vicevoorzitter) 

Yuverta lid, vicevoorzitter   

Jan van Alphen SG de Rooi Pannen lid 
Kirsten v.d. Ancker-de Graaf NCOI lid 
Harry de Bruijn ROC Mondriaan lid 
Gerharda Tamminga Onderwijsgroep Noord lid 
Erik Koldewijn (vanaf juni) ROC van Twente lid 

 
Marktsegment Gastvrijheid SBB: onderwijsleden 
Naam Mbo-school rol in het marktsegment 
Erik Koldewijn (tot juni). ROC van Twente voorzitter 
John Flierman (vanaf juni vz) ROC van Amsterdam lid, voorzitter  
Bertho Rombout Albeda lid 
Diana van Rooijen ROC Nijmegen lid 
José Wopereis Graafschap College lid 
Jan-Willem Mom (vanaf 9 sept) Aventus lid 

 
Marktsegment Groen SBB: onderwijsleden  
Naam Mbo-school rol in het marktsegment 
Rick van Dam Lentiz voorzitter 
Marcel Counotte Landstede lid 
Anne Dijk Aeres MBO lid 
Maurice Koster (vanaf 10 juni) Yuverta  lid 
Eimert Fikse (vanaf 10 juni) Zone-college  lid 
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Marktsegment Voeding SBB: onderwijsleden  
Naam Mbo-school rol in het marktsegment 
Gerard Oud Clusius College voorzitter 
Bart van Erp   (vanaf 10 juni) Yuverta lid 
Petra Goverts SVO vakopleiding lid 
Hanna Sanches-van Gorsel Lentiz lid 

 
Marktsegment Winkelambacht SBB: onderwijsleden  
Naam Mbo-school rol in het marktsegment 
Marc Schoorel mboRijnland voorzitter 
Martijn Abers Kappersakademie lid 
Siska Kingma ROC Friese Poort  lid 
Rinus de Rijder SVO vakopleiding lid 
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Bijlage 2 Overlegstructuur  

 
 

ALV 
(instellingsvertegen-woordigers) 

btg Voedsel Groen en Gastvrijheid 
Annemarie Mooons  (Yuverta)

Kerngroep 
btg Voedsel Groen en Gastvrijheid

Annemarie Moons (Yuverta)

Onderwijscluster
Gastvrijheid

(clustercommissie)
Erik Koldewijn  (ROC van Twente) 

WDH -FD
Werkgroep Directeuren Horeca -

Facilitaire dienstverlening
Erik Koldewijn (ROC vanTwente),
Gerda Dekker (Noorderpoort),

John Flierman (ROC van 
Amsterdam)

Onderwijswerkgroep / 
BPV Horeca  en FD

Jan Rijksen (Albeda)

WDTR
Werkgroep Directeuren
Toerisme en Recreatie 
Ben Baar (Landstede),

Margreet Tooonen (SG de Rooi 
Pannen)

Onderwijswerkgroep /
BPV Toerisme en Recreatie
Els Wijsman (mboRijnland)

WDV
Werkgroep Directeuren Voeding

Marc Schoorel (mboRijnland) 

Onderwijswerkgroep /
BPV Bakkerij

Frans Schrijver (Deltion)   

Onderwijscluster
Uiterlijke Verzorging 
(clustercommissie)

Pauline vd Laan (mboRijnland)

Overleg leden 
OC Uiterlijke Verzorging 

Pauline vd Laan (mboRijnland)

Onderwijscluster
Groen en Voeding
(clustercommissie)

Truda Kruijer (Aeres)

Overleg leden  
OC Groen  en Voeding 
Truda Kruijer (Aeres)

Vakwedstrijden Groen en Voeding 
Oda van Deursen (Yuverta)

Werkgroep bpv coordinatoren 
Monica Blijendaal (Clusius)

Netwerk Groen en Voeding
Maarten Wevers (Aeres)

Eke Boesten (Clusius)
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Bijlage 3 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep VGG 
 

School 
Onderwijscluster  
Gastvrijheid 

Onderwijscluster 
Uiterlijke verzorging 

Onderwijscluster  
Groen en Voeding 

1 Aeres MBO    
2 Albeda    
3 Alfa-college       
4 Aventus        
5 Clusius College    
6 Curio    
7 Da Vinci College       
8 Deltion College       
9 Drenthe College       
10 Friesland College       
11 Gilde Opleidingen       
12 Graafschap College       
13 Koning Willem I College       
14 Landstede       
15 Lentiz onderwijsgroep    
16 MBO Amersfoort       
17 MBO Utrecht       
18 mboRijnland    
19 Noorderpoort        
20 Regio College       
21 Rijn IJssel       
22 ROC A12       
23 ROC de Leijgraaf       
24 ROC Friese Poort       
25 ROC Horizon College       
26 ROC Kop van Noord Holland       
27 ROC Midden Nederland       
28 ROC Mondriaan       
29 ROC Nova College       
30 ROC Nijmegen       
31 ROC Rivor       
32 ROC Ter AA       
33 ROC Tilburg       
34 ROC Top    
35 ROC van Amsterdam en Flevoland       
36 ROC van Twente       
37 Scalda       
38 SG De Rooi Pannen    
39 Summa College       
40 SVO vakopleiding    
41 Terra    
42 Yuverta     
44 Zadkine        
43 Zone.college    
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