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Voorwoord 
 
Terugblikkend op 2016 lijkt het alsof alle agenda’s van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde 
Omgeving (btg TGO) voornamelijk gedomineerd werden door de ontwikkeling en invoering van 
keuzedelen. Dat is ook niet zo vreemd gezien het feit dat de btg TGO de meeste kwalificaties (bijna 
180) omvat van alle bedrijfstakgroepen en de daarmee samenhangende noodzaak om voor elk van 
die kwalificaties voldoende keuzedelen beschikbaar te hebben die voldoen aan de verwachtingen van 
het bedrijfsleven. De scholen hebben in 2016 de eerste ervaringen rondom het aanbieden van 
keuzedelen met elkaar kunnen delen. 
Gelukkig was er ook voldoende ruimte om in te spelen op andere landelijke ontwikkelingen (zoals 
rondom afstemming vmbo-mbo-hbo, examinering en eigen projecten). 
 
Met name het oppakken van gezamenlijke projecten rondom examinering blijkt een grote 
toegevoegde waarde te hebben voor de aangesloten leden van de btg TGO en de onderwijsclusters. 
 
Naast een aantal activiteiten op nationaal niveau in relatie tot het techniekpact zoals het onderzoek 
naar tekorten docenten Techniek en de bijdrage aan de Denktank Meisjes in Techniek, zijn de leden 
van de btg TGO ook op een actieve wijze betrokken bij  Internationale ontwikkelingen. 
Zo was een lid van het onderwijscluster Metaal-, Electro- en Installatietechniek voorzitter van het 
Internationale Netwerk Techniek (INNOTECS) voor scholen met een beroepsopleiding Techniek en 
heeft het onderwijscluster MEI er samen met de MBO Raad voor gezorgd dat Nederland een 
belangrijke rol vervult in de board van het nieuwe Internationale technieknetwerk.  
 
Het techniekpact heeft een positieve uitstraling op de keuze van jongeren voor een techniekopleiding 
echter meisjes zijn nog zwaar ondervertegenwoordigd in techniek in Nederland. Doordat het netwerk 
Internationalisering Techniek van onderwijscluster MEI betrokken is bij het Internationale Girlstech 
project, hoopt zij de komende twee jaren good practices uit andere landen aangereikt te krijgen, 
waardoor deze doelgroep ook geënthousiasmeerd kan worden voor een opleiding in Techniek. 
Uiteraard profiteren de andere onderwijsclusters en technische btg-en ook van de uitkomsten van 
deze inspanningen. 
 
Duidelijk wordt dat in de loop van 2016 de rol van achterban en vertegenwoordiging binnen SBB meer 
en meer vertrouwd raakt. Waardoor onderwijsclusters ook meer de focus kunnen leggen op de inhoud 
en organisatie van onderwijs. Binnen het onderwijscluster BIB is men gestart met Opleiden in de bouw 
in 2020, de realisatie van een vernieuwingsnetwerk Opleiden in de bouw in 2020. Hierin gaat men op  
zoek naar nieuwe manieren van denken, doen en organiseren die passen in de context van het 
opleiden in de bouw. Gezien huidige maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en de 
ontwikkelingen in de sector en onderwijs is het nu het moment om i.s.m. vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven en ministerie een visie op opleiden in de bouw in 2020/30 te schetsen op basis waarvan 
gekomen wordt tot fundamentele verbetering door experimenteren en leren. 
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Het onderwijscluster H&M en onderwijscommissie Laboratoriumtechniek hebben met name ingezet op 
de kwaliteit van examinering en pakken daar in 2017 ook nog verder op door. De onderwijscommissie 
Proces- en operationele techniek zet in op Regie op leermiddelen.  
 
Februari 2017 
Otto Jelsma 
Voorzitter btg TGO
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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 onderwijsclusters, gegroepeerd 
rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op inhoudelijke 
opleidingsvraagstukken.   
De btg TGO bestaat uit (sectorale) instellingsvertegenwoordigers, kerngroepleden en leden van 
onderwijsclusters. 
 
De btg ontwikkelt onder meer beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Doel is 
een optimale aansluiting van het onderwijs op het afnemende, sectorale werkveld en (vmbo- en 
hbo-) onderwijs.  
Hierbij horen de volgende doelen en taken: 
• Belangenbehartiging middels het maken van in- en extern bindende afspraken 

- Zorgen voor positionering en standpuntbepaling van het sectorale onderwijs in het 
krachtenveld met sociale partners, vakministeries, 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 2016 
uit de vier voorzitters van de onderwijsclusters plus de onderwijsbestuurders van het bekostigd 
onderwijs van de Sectorkamer TGO. De kerngroep is belast met de dagelijkse leiding van de 
btg TGO en heeft zorggedragen voor de totstandkoming en vaststelling van het (financieel) 
jaarverslag 2015, het activiteitenplan- en de begroting 2017 en de PDCA monitoring van 2016. 
Daarnaast bereid de kerngroep de agenda voor van de btg (ledenvergadering). 
Per 1-2017 bestaat de BTG TGO 2 jaar. Volgens het oorspronkelijke transitieplan zijn de rollen 
van voorzitter, vicevoorzitter en financieel contactpersoon eind 2016 besproken en is 
afgesproken dat de huidige leden hun rol ook de komende zittingsperiode zullen blijven 
uitoefenen. 
Door vertrek van Laurian Hollanders is Gertjan Visse benoemd als kerngroeplid BTG TGO en 
voorzitter onderwijscluster PLOT. 
 
Op de agenda van de btg en onderwijsclusters speelden de keuzedelen (en met name de zorg 
rondom de invulling voor de BBL) een prominente rol. 
 
De btg TGO kent vier onderwijsclusters: 
• Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB) 
• Hout en Meubel (H&M) 
• Metaal, Elektro- en Installatietechniek (MEI) 
• Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) 
 
De btg TGO kent vier clustercommissies die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vier 
onderwijsclusters. 
 
Daarnaast is er op het niveau van docenten nog de Vakcommissie Metaal, Elektro- en 
Installatietechniek. 
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Het onderwijscluster PLOT bestaat uit twee onderwijscommissies, te weten 
Onderwijscommissie Laboratoriumtechniek en een onderwijscommissie Proces- en 
operationele techniek. Afstemming tussen de beide onderwijscommissies vindt plaats in de 
clustercommissie PLOT (dagelijkse aansturing) waarin de voorzitters van beide 
onderwijscommissies zitten. Eén van beide voorzitters zit in de kerngroep.  
 
Tussen alle overleggremia wordt voorzien in een linking pin. 
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2 Activiteiten 2016 
Algemeen 
De voorzitters btg en onderwijsleden in SBB vergaderden in 2016 vijf maal. De belangrijkste 
thema’s die hier besproken zijn hadden met name te maken met het delen van ervaringen 
rondom de voortgang SBB, monitoring keuzedelen (E. Jongepier), samenhang in examinering 
(E. Jongepier) en Leven Lang Leren. 
 
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 
• Specialistisch Vakmanschap (SV) 

De beleidsadviseurs van de technische btg-en stemmen onderwerpen met elkaar af die btg 
overstijgend zijn zoals: het Techniekpact, meisjes in techniek, onderzoek docententekort, 
aansluiting vmbo-mbo-hbo en internationalisering in techniek. 

 
 
Sectorkamer en marktsegmenten btg TGO 
 
Doordat de data van de vier Sectorkamervergaderingen en de 32 marktsegmentvergaderingen 
pas laat bekend werden, was de afstemming op de agenda’s van de btg en onderwijsclusters 
voor de onderwijsleden nog niet altijd optimaal. Doordat de btg TGO voorzien heeft in goede 
linking pins tussen alle overleggen is het voor de onderwijsleden marktsegmenten steeds 
belangrijker en duidelijker dat zij belang hebben bij een goede voeding vanuit hun achterban de 
onderwijsclusters. 
 
De acht marktsegmenten hebben sinds de formele start in december 2015 een vol jaar gewerkt 
aan hun agenda die vaak gedomineerd werd door adviesvragen van de sectorkamer over 
Keuzedelen. Het achterliggende jaar is voor de onderwijsvertegenwoordigers in de 
marktsegmenten een zoektocht geweest naar een goede mix tussen het adviseren per mail op 
afstand, het onderling verdelen van dossiers, het afstemmen met de achterban en het bereiken 
van consensus met het bedrijfsleven. 
Het dilemma hierbij is voortdurend om enerzijds te moeten kiezen tussen snelheid, vanwege de 
vastgestelde vergaderdata van bestuur en sectorkamer en anderzijds zorgvuldigheid in de 
afstemming met de achterban en de mogelijkheid om inhoudsdeskundigen te raadplegen. 
Dit heeft met name rondom de zomervakantie tot frustraties geleid waarbij enorme 
hoeveelheden adviesverzoeken per mail ontvangen werden. 
Inmiddels zijn er aangepaste procedure afspraken gemaakt en is zowel voor sectorkamer als 
voor marktsegmenten duidelijker geworden wat ieders rol in het traject is. 
 
De marktsegmenten hebben daarbij ook nog te maken gekregen met het vertrek van hun 
secretaris, de tijdelijke vervanging en de definitieve invulling door een nieuwe secretaris. 
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De sectorkamer vergaderde vier maal in 2016. 
Belangrijkste agendapunten waren: sectorale aanvullingen, erkenning opleidingsbedrijven en 
onderwijsinstellingen, Leven Lang Leren, voorgedragen keuzedelen voor certificaten (geen bij 
TGO), de sectorkamerrapportage, voorstel voor wijziging dossiers (creatief vakman, 
ontwerpend meubelmaker, dakdekken), jaarplan, onderhoudslijst kwalificatiedossiers, 
aanpassing procedure keuzedelen door verplichte handtekening door CvB-lid bij aanvraag, rol 
sectorkamer in relatie tot doelmatigheidsvraagstukken, wettelijke beroepsvereisten (F-gassen in 
dossiers Koude- en klimaatsystemen en het TCVT-certificaat en rijbewijs bij het dossier 
Machinisten, kwalificatie Machinist hijswerk). 
 
De beleidsadviseurs maken ten behoeve van de vooroverleggen van de onderwijsleden 
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 
expertoverleggen geinitieerd vanuit de Sectorkamer m.b.t. bepaalde inhoudelijke thema’s. 
Indien relevant sluiten zij ook aan bij marktsegmentoverleggen. 
 
 
Btg TGO 
Nieuwsbrieven 
De btg TGO heeft in 2016 tien nieuwsbrieven uitgegeven. Deze worden verspreid onder de 
leden van de btg, onderwijsclusters, vakgroep 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 
 
Docententekort 
De groeiende belangstelling voor het techniekonderwijs en de aanstaande vergrijzing maakte 
dat de leden signalen afgaven dat men in de toekomst mogelijk een tekort voorziet in 
techniekdocenten.  
De MBO Raad heeft dit signaal opgepakt en bureau Ockham opdracht gegeven dit signaal te 
onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld in alle technische btg-en en werden 
het meest herkend door de btg TGO en de btg MTLM. Bureau Ockham heeft vervolgens een 
opdracht gekregen om in 2017 een plan van aanpak voor te stellen voor de beide btg-en waarin 
aanbevelingen zijn opgenomen op basis van de reeds bestaande good-practices. 
 
Aansluiting mbo-hbo 
Rondom de zomerperiode is een start gemaakt met het informeren over de beroepsgerichte 
programma’s van de basis- en kaderopleidingen van het vmbo vanuit het Platform vmbo-
techniek en de MBO Raad. In eerste instantie werd er over en weer informatie uitgewisseld over 
de veranderingen in het mbo en vmbo op beleidsniveau en rond de jaarwisseling is de aftrap 
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geweest van de eerste van vier regionale bijeenkomst. Deze eerste bijeenkomst vond plaats bij 
ROC Mondriaan in aanwezigheid van minister Bussemaker en staatssecretaris Decker voor 
directeuren vmbo-mbo.  
 
Aansluiting mbo-hbo 
Op 4 juli jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de btg TGO en leden 
van het sectoraal adviescollege (sac) HTNO. Hier stond aansluiting mbo-hbo centraal, waarbij 
verkend is hoe de samenwerking tussen roc’s en hogescholen geïntensiveerd kan worden.  
Aanleiding voor het verder zoeken van samenwerking en afstemming is de grote uitval van de 
mbo-instroom bij techniekopleidingen: 20 procent van de meer dan vijfduizend studenten die 
vanuit het mbo instroomt in hbo bètatechniek-opleidingen is na één jaar uitgevallen. 
Afgesproken is dat de beleidsadviseur van de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad 
regelmatig overleg hebben om informatie te delen en te duiden.  

 
 

2.1 Onderwijscluster BIB 
Periodiek kwamen de leden van de clustercommissie en het onderwijscluster 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.: 
 
Docenten- en managementdagen BIB 
In april 2016 is een docentendag BIB georganiseerd die gericht was op delen van ervaringen 
vanuit praktijkervaringen van scholen die reeds gestart waren met de invoering van herziene 
kwalificaties. In het aansluitende programma werden docenten geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in het vmbo en ging men op zoek naar nieuwe kansen voor een betere 
aansluiting van het vmbo op het mbo. 
Uit de evaluatie bleek dat men over het algemeen tevreden was over deze eerste docentendag.  
 
Project Kwaliteitskader examinering BIB 
Dit project is eind september 2016 afgerond. Dit kwaliteitskader geeft instrumenten waarmee 
het onderwijscluster een realistische examenvisie en een concrete examenproductbeschrijving 
kan opstellen. Deze examenproductomschrijvingen geven het collectief van scholen handvatten 
om het gesprek met betrekking tot een ontwikkelvraag voor examenproducten met een 
examenleverancier/constructeur goed onderbouwd en voorbereid te voeren. Het eindproduct is 
te vinden op de website van de MBO Raad. 
 
Project Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra examinering 
De beoogde doelstelling: Een zogenaamde servicedocument (concretisering dossier) voor de 
twee kwalificaties Middenkaderfunctionaris bouw en infra in gezamenlijkheid met het 
beroepenveld ontwikkelen en daarnaast een voorbeeld van een betekenisvolle/authentiek 
examen(opdracht) uit te werken, bleek tijdens het project niet realiseerbaar. Dit heeft erin 
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geresulteerd dat uiteindelijk een body-of-knowledge (een concretiseringsslag) van het basisdeel 
en van de profieldelen Bouw als Infra is gerealiseerd. Deze concretisering is een noodzakelijke 
stap op weg naar het maken van toetsen en examens. Bij oplevering van het eindresultaat zijn 
aanbevelingen meegegeven m.b.t. benodigde vervolgstappen voor het delen en aanscherpen 
van de body of knowledge met andere scholen en bedrijfsleven. 
Deze vervolgstappen vinden in het eerste kwartaal van 2017 plaats, zodat half maart 2017 de 
definitieve versie van de body of knowledge gereed is. 
 

  Project Opleidingen zonder examenleverancier 
Doelstelling van dit project was: 
De mbo-scholen willen gezamenlijk structureel de kwaliteit borgen van de examinering van 
opleidingen waarvoor examenleveranciers geen examens leveren. Dit door als eerste inzicht te 
verwerven in het huidige aanbod van bestaande examens en de kwaliteit daarvan. Met als doel 
om concrete afspraken te maken (zowel qua proces als product) over samenwerking die beoogt 
om de examens en de examinering van deze opleidingen te ontwikkelen en te verbeteren.  
Uit een analyse en gesprekken met betrokkenen blijkt dat: 
• Er voor een aantal opleidingen toch een examenleverancier examens aanbiedt, dan wel 

gaat aanbieden 
• Een aantal opleidingen door één school wordt aangeboden.  
• Een beperkt aantal opleidingen door meerdere scholen wordt aangeboden. 

 
Op basis hiervan is een advies (te vinden op de website van de MBO Raad) opgesteld om te 
werken aan de borging van de kwaliteit van examens voor de kleine opleidingen Bouw, Infra en 
Beschermingstechnieken gericht op:  

1. Eenduidigheid realiseren in gebruik, opbouw en beoordeling van het portfolio. 
2. Werken aan landelijke referenties en opstellen van beoordelingscriteria per kwalificatie als 

onderdeel van een servicedocument. 
 
In het onderwijsclusteroverleg van oktober 2016 is besproken dat de betreffende scholen zelf 
verder vervolg geven aan de samenwerking en uitwerking van bovenstaande opties.  
 
Regie op keuzedelen  
Het onderwijscluster BIB heeft een werkgroep Regie op keuzedelen ingericht, die de behoefte 
aan keuzedelen heeft geïnventariseerd met als doel het verbinden van onderwijsinstellingen 
en/of leer/opleidingsbedrijven en/of hbo scholen m.b.t. aanmelden en koppelen van keuzedelen.  
Als mogelijk vervolgstap werd gezien dat na het aanmelden en ontwikkelen van de keuzedelen 
bij en door SBB ook gekeken wordt naar suggesties en handvatten voor onderwijs en 
examinering. 
Het bleek een hele opgave om in beeld te brengen welke keuzedelen de scholen nu 
daadwerkelijk in september 2016 gingen aanbieden. Het resultaat van de inventarisatie was 
heel divers. In vervolg hierop is in overleg met vertegenwoordigers vanuit de 
opleidingsbedrijven (juni 2016) besloten om een vijftal keuzedelen te ontwikkelen, zowel 
aanvragen als realisatie van “leermiddelen” en examinering die in ieder geval inzetbaar zijn in 
de bbl. De acties hieruit voortvloeiend lopen door in 2017. 
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Project Opleiden 2020 in de bouw 
Een project dat gericht is op het vormgeven van het nieuwe opleidingspalet in de Bouw. Waarbij 
ingespeeld wordt op de toenemende diversiteit in opleidingsvragen en de rol van de mbo-
instelling hierin in relatie tot haar omgeving. Na een eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers 
uit onderwijs en bedrijfsleven heeft begin december 2016 een 24 uurssessie plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en ministerie. Doelstelling van het project  
is de realisatie van een vernieuwingsnetwerk Opleiden in de bouw in 2020. Hierin gaan we op 
zoek naar nieuwe manieren van denken, doen en organiseren die passen in de context van het 
opleiden in de bouw. Gezien huidige maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en de 
ontwikkelingen in de sector en onderwijs is het nu het moment om i.s.m vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven en ministerie een visie op opleiden in de bouw in 2020/30 te schetsen op basis 
waarvan we komen tot fundamentele verbetering door experimenteren en leren. 
 
Dit project loopt verder in 2017. 
 
Sageo 
De voormalige btg BIB had een afvaardiging in het Bestuur SAGEO (Konra Buls). Jaarlijks 
droeg de btg  5.000 euro bij aan de Stichting Arbeidsmarkt GEO (Sageo) inzake Geodesie. 
Nu de btg BIB niet meer bestaat is heroriëntatie van deze positie en bijdrage aan de orde. 
Afgelopen jaar heeft Sageo een mooie samenvatting van de activiteiten die zij uitgevoerd heeft 
en nog gaat uitvoeren opgesteld. Waaruit opgemaakt kon worden dat er mooie stappen gezet 
zijn. Op basis hiervan concludeerde het onderwijscluster BIB dat de activiteiten niet voor alle 
leden van het onderwijscluster relevant zijn. Op basis hiervan is besloten om in 2017 geen 
financiële bijdrage te geven aan Sageo. 
 
Niet uitgevoerde activiteiten: 
Project Kwaliteitskader onderwijs 
Aansluitend op een kwaliteitskader voor examinering wordt een kwaliteitskader onderwijs 
ontwikkeld. Doelstelling is om handvaten en/of instrumenten te ontwikkelen op basis waarvan 
duidelijk aan de voorkant aangegeven kan worden wat men verwacht t.a.v. intake/assessment 
instrumenten, leermiddelen, begeleidingsinstrumenten etc. waarmee voldaan wordt aan 
minimale kwaliteitseisen en mogelijk aanvullende gezamenlijk geformuleerde kwaliteitseisen. 
Zodat de regie en borging op leermiddelen vorm gegeven kan worden vanuit het 
onderwijscluster en/of de individuele mbo-scholen.  
 
Dit project is niet gestart omdat het meegenomen wordt in de activiteiten die volgen uit het 
project Opleiden in de bouw in 2020. 
 
Extra uitgevoerde activiteit 
Pilot Kwaliteitskader examinering 
In het onderwijsclusteroverleg van oktober 2016 is het kwaliteitskader besproken. Besproken is 
om het instrumentarium ook in een pilot in te zetten voor een urgente kwalificatie of voor 
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keuzedelen. Ingezet werd op de examinering van het kwalificatiedossier Schilderen. De pilot is 
uitgevoerd in november 2016 onder begeleiding van de projectleider.  
De pilot heeft een examenvisie en ontwikkelvraag voor de kwalificaties Schilderen opgeleverd 
op basis waarvan het gesprek met de examenleverancier Savantis is aangegaan. Uit de 
evaluatie die in februari 2017 zal plaatsvinden, moet blijken waar in het gebruik van het 
instrumentarium (proces en product) tegenaan wordt gelopen en welke eventuele verbeteringen 
aan het instrument moeten plaatsvinden.  
 

BIB en MEI 
De onderwijscluster BIB en MEI waren voor 2016 van voornemens een tweetal activiteiten 
gezamenlijk op te pakken.  
Dit waren: 
Themadag RIF (MEI + BIB) 

 Afgelopen jaar zijn, wanneer het ter sprake kwam in de afzonderlijke 
onderwijsclusterbijeenkomsten ervaringen en kennis gedeeld over lopende RIF-projecten. Het 
heeft niet geleid tot het organiseren van een themadag RIF, vooralsnog. 

Themadag Keuzedelen 
Op 11 maart 2016 is wel in gezamenlijkheid een Themadag Keuzedelendag gehouden voor de 
leden van de onderwijsclusters MEI en BIB. Ruim 80 man en vrouw was naar Utrecht gekomen 
om een dag lang aan diverse workshops en ronde tafelgesprekken deel te nemen. 
Na afloop gaven de deelnemers in de plenaire afsluiting aan dat het een waardevolle dag was 
en dat er nog veel werk aan de winkel is de komende tijd. Scholen hebben elkaar gevonden in 
het samenwerken aan keuzedelen en het thema zal de komende tijd ook de agenda’s van de 
onderwijsclusters blijven domineren. 
 

2.2 Onderwijscluster H&M 
De leden van clustercommissie en het onderwijscluster H&M kwamen een aantal keren met alle 
betrokken scholen bij elkaar om af te stemmen en kennis te delen op diverse relevante thema’s 
en een functie te vervullen ten aanzien van last en ruggenspraak die spelen op het niveau van 
de sectorkamer en in de marktsegmenten van de sectorkamer TGO. Vanuit het onderwijscluster 
is de focus gericht geweest op de volgende thema’s en projecten:  
• Keuzedelen 
• Skills-wedstrijden 
• Onderwerpen vanuit het marktsegment, zoals wijziging in het kwalificatiedossier Creatief 
vakman.  
Daarnaast is het examenproject Borging kwaliteit in de beroepspraktijk bij Hout en Meubel 
afgerond. 
Dit project heeft een aantal eindproducten opgeleverd, te weten: 
- Product 1 een grove inventarisatie gemaakt van bestaande examenaanpakken/-instrumenten. 
Uit deze inventarisatie bleek dat alle BBL aanbieders examens afnemen van het 
ExpertiseCentrum Meubel (ECM). BOL aanbieders hanteren verschillende examenaanpakken 
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en –instrumentaria1. De werkgroep heeft de verschillende aanpakken met elkaar vergeleken. 
Overeenkomsten zijn als uitgangspunten gedefinieerd in een uitgangspuntennotitie.  

- Product 2: de werkgroep heeft vervolgens een feedbackvoorstel geformuleerd gericht op verdere 
optimalisatie van het exameninstrumentarium van ECM. Dit feedbackvoorstel is medio juni 
besproken met ECM en per mail nog eens bevestigd. ECM neemt de adviezen mee in de 
ontwikkeling van nieuwe examens volgens de herziene kwalificatiestructuur.  

- Product 3: de uitgangspunten voor examineren zijn aangevuld met/vertaald in collectieve 
afspraken voor 1) het examineren in de beroepspraktijk, 2) de deskundigheid van de 
praktijkbeoordelaar en 3) de constructie en vaststelling van examens. Deze uitgangspunten en 
collectieve afspraken zijn samengevat in een ‘publieksvriendelijke’ slidedoc2. Deze slidedoc is 
medio september aangeboden aan de onderwijscommissie. Met de leden van de 
onderwijscommissie is afgesproken dat zij zorgen voor de verdere verspreiding (intern) van deze 
slidedoc. De slidedoc staat inmiddels op de website van de MBO Raad: 
https://www.mboraad.nl/nieuws/grip-op-betere-praktijkbeoordeling-examens-hout-en-meubel  

- Product 5: een profiel voor praktijkbeoordelaars en een voorstel gericht op het verbeteren van de 
examendeskundigheid van praktijkbeoordelaars. Het profiel van de praktijkbeoordelaar is gericht 
op specifieke kennis en vaardigeden op gebied van examineren. Op basis daarvan heeft de 
werkgroep een voorstel en een grof ontwerp gemaakt voor een online leeromgeving waarmee de 
praktijkbeoordelaar zijn/haar deskundigheid op gebied van examinering kan verbeteren. Het idee 
is een serie van korte filmpjes, animaties of Prezi’s over de essentie van het beoordelen.  
De leden hebben akkoord gegeven op dit voorstel en willen de online leeromgeving realiseren. 
De realisatie van dit voorstel valt buiten de scope van het project en is als project opgenomen in 
het activiteitenplan en bijbehorende begroting 2017 opgenomen. 

 

2.3 Onderwijscluster MEI 
Onderwijscluster- en Regiovergaderingen 
Het onderwijscluster MEI vergadert 2 maal per jaar plenair en twee maal per jaar in regionaal 
verband. 
Nu het steeds belangrijker is geworden voor de marktsegmentleden om input te krijgen van de 
onderwijsclusters, is het niet langer praktisch gebleken om de agenda van het marktsegment 
vier maal te bespreken in de regio. Door deze werkwijze kon niet meer optimaal van gedachten 
gewisseld worden over bepaalde agendapunten met alle leden. Het onderwijscluster heeft 
daarom besloten om de regiovergaderingen op te heffen en voortaan weer als landelijk overleg 
verder te gaan 
 
 
 
                                                      
1 Een deel van de scholen met opleidingen ‘Meubels/(scheeps)interieurs maken’ gebruikt de examens van ECM ook 
voor de BOL opleidingen (bijvoorbeeld ROC van Twente en Koning Willem I College), een deel van de scholen hanteert 
een eigen aanpak en instrumentaria, zoals bijvoorbeeld het Hout- en Meubileringscollege. 
2 Een slidedoc is een publieksvriendelijke en visueel document ontwikkeld in presentatie-software die bedoeld is om te 
lezen in plaats van te presenteren. Het is een combinatie van dia-show presentaties en tekst, maar dan zonder de 
meest vervelende eigenschappen van beiden. 

https://www.mboraad.nl/nieuws/grip-op-betere-praktijkbeoordeling-examens-hout-en-meubel
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Vakcommissie MEI 
Binnen het onderwijscluster MEI is er op docentenniveau ruimte voor afstemming. Drie keer per 
jaar komen docenten eerst plenair bij elkaar om kennis te delen en om een toelichting te krijgen 
omtrent landelijke ontwikkelingen. Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van 
Onderwijscluster MEI. Na het plenaire deel splitsen de docenten zich op voor meer inhoudelijke 
thema’s gericht op de Metaal, Electro- of Installatietechniek. 
In de vakcommissie worden ook de agenda’s van het marktsegment TIS (Technische 
Installaties en systemen) en marktsegment Metaal en Metalektro besproken. Daarnaast is er 
veel ruimte geweest om informatie (en zorgen) uit te wisselen over de keuzedelen. 
 
Project Regie op leermiddelen 
In het najaar 2015 zijn op initiatief van het Onderwijscluster MEI onder de noemer Regie op 
Leermiddelen een aantal Leerlijnen uitgewerkt. Een Leerlijn bevat voor het Basis- en Profieldeel 
van een opleiding de leereenheden, die een opleiding inhoudelijk dekken en daarbij behorende 
leerdoelen en te gebruiken leermiddelen. Doel van de ontwikkeling van leereenheden was 
indertijd om meer zicht te krijgen op welke leermiddelen voor welke opleidingen geschikt zijn en 
waar nog witte vlekken in het aanbod van leermiddelen zitten (en daarop eventueel acties uit te 
zetten. 
  
Er zijn Leerlijnen uitgewerkt voor de opleidingen: 
•         Crebo 25291 Constructiewerker niveau 2 
•         Crebo 25333 Monteur elektrotechnische installaties 
•         Crebo 25297 MKE-technicus werkgebied elektrotechniek 
•         Crebo 25297 MKE-technicus werkgebied mechatronica 
•         Crebo 25297 MKE-technicus werkgebied werktuigbouw. 
  
De uitgewerkte Leerlijnen zijn eind 2015 verspreid naar roc’s. In september 2016 is het gebruik 
van de leerlijnen geëvalueerd onder de scholen. 
De conclusie was dat de leerlijnen bij een aantal scholen nog onbekend zijn, dit is navrant 
omdat het een geweldig hulpmiddel is om het curriculum samenstellen.  
 
Er zijn 3 leerlijnen bij de evaluatie helemaal doorgenomen. Het bleek dat sommige scholen de 
leerlijnen helemaal doorontwikkeld hebben. Ook is de behoefte aangegeven om eens per jaar 
weer bij elkaar te komen om te voorkomen dat het dode documenten worden en om ervaringen 
uit te wisselen. Verder bleek dat er behoefte was aan meer leerlijnen (o.a. mechatronica). De 
bedoeling is om scholen hierin te ondersteunen maar dit verder niet vanuit het onderwijscluster 
MEI te ontwikkelen.  
 
Project docentenstages 
Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van scholen, de Onderwijscoöperatie en 
FME heeft een plan uitgewerkt om docenten te ondersteunen bij het vinden van een 
docentenstageplaats in de technologische industrie. Samen met de Onderwijscoöperatie wordt 
bekeken hoe de docentenstages “gewogen” kunnen worden ten behoeve van registerpunten in 
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het lerarenregister. Het project loopt door tot 2017 en heeft als doelstelling om 100 
docentenstages te faciliteren. Hiermee wordt kennisoverdracht tussen onderwijs en 
bedrijfsleven gestimuleerd en de effecten worden gemeten in een onderzoek van de 
Hogeschool Rotterdam. 
 
Themadag MEI 
In mei organiseerde de btg een themadag rondom keuzedelen, waarbij het keuzedeel 
duurzaamheid als voorbeeld genomen werd om te bespreken hoe een aanpak richting bbl 
uitgewerkt kan worden. 

Netwerk Internationalisering Techniek (MEI) 

Het netwerk Internationalisering Techniek wordt gefaciliteerd door onderwijscluster MEI en heeft 
tot doel om intern tot afstemming en kennisdeling te komen over de internationale activiteiten en 
projecten van de aangesloten MEI-leden.  Het netwerk wordt tevens gebruikt om input op te 
halen voor activiteiten van het INNOTECS-netwerk omdat het grootste deel van de leden ook lid 
is van dit internationale netwerk. Gebleken is dat het netwerk een waardevol alternatief / 
aanvulling is voor de vergaderingen van de coördinatoren Internationalisering die door de MBO 
Raad georganiseerd worden. De agenda van de bijeenkomsten van het netwerk Techniek gaat 
over inhoudelijke techniek-projecten terwijl de bijeenkomsten van de coördinatoren 
Internationalisering met name over (Europese) regelgeving en belangenbehartiging gaan. 

INNOTECS  

De Erasmus+ projectaanvraag (INNOTECS) was een initiatief van de (voormalig) btg MEI om te 
komen tot een duurzaam internationaal netwerk van techniekscholen. Het project had een 
looptijd van 2 jaar tot november 2016. De penvoerder en projectleider van het project was het 
kerngroeplid van de voormalig btg MEI afkomstig van ROC Landstede (Richard van der Molen).  
 
Het project is uitgewerkt met 9 partners waaronder de MBO Raad c.q. het onderwijscluster MEI. 
Hierdoor zijn alle aangesloten MEI-leden automatisch betrokken bij de resultaten van het 
project. 
 
Betrokken partijen in Nederland: 
- Voorzitter werkgroep/ projectteam (Richard van der Molen, clustercommissielid MEI) 
- Projectleider onderwijscluster MEI (Mirjam Hensels, beleidsadviseur onderwijscluster MEI 

MBO Raad) 
- Beleidsadviseur Internationalisering MBO Raad (Manfred Polzin, beleidsadviseur 

internationalisering MBO Raad) 
- contactpersonen Internationalisering Techniek (leden van onderwijscluster MEI) 
 
Doelstelling was om 28 scholen uit 14 landen te betrekken. Het resultaat is dat er 74 scholen uit 
18 landen lid zijn geworden van het netwerk: 
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Land Leden 
België 3 
Tsjechië 1 
Denemarken 3 
Estland 1 
Finland 4 
Frankrijk 1 
Duitsland 1 
Griekenland 1 
Italië 4 
Litouwen 2 
Nederland 23 
Polen 2 
Portugal 11 
Roemenië 1 
Spanje 12 
Zweden 1 
Turkije 2 
Engeland 1 
18 landen 74 leden 

 
 

Bij de oplevering van het project in november 2016 is tevens opgeleverd: 
• Een plan voor verduurzaming van het netwerk: het netwerk wordt gecontinueerd en de leden 

worden verzocht om volwaardig (betalend) toe te treden tot INNOTECS 
• De agenda 2016-2020 (met actiepunten en projectsuggesties voor de toekomst) 
• De basis voor de verbinding met het PRAXIS netwerk (www.praxisnetwork.eu) 
• Website INNOTECS : deze wordt gecontinueerd en onderhouden door de partner uit Finland 
• Een overzicht van mogelijke study-visits 
• Twee congressen zijn georganiseerd (Paphos en Valencia) en een volgend congres is 

gepland in Thessaloniki (voorafgaand aan de EFVET-conferentie) 
 
Project GirlsTec 
Tijdens  het eerste INNOTECS-congres werd door de aanwezigen de verbazing uitgesproken dat er 
zoveel verschil zit in participatie van meisjes in techniek in de verschillende Europese landen. Men 
wilde dit als thema op de meerjarenagenda van INNOTECS verder uit laten werken. Omdat Nederland 
de laagste percentages heeft v.w.b. de participatie van meisjes in technisch beroepsonderwijs en de 
arbeidsmarkt, stond dit thema ook reeds hoog op de agenda van het Techniekpact. VHTO en de MBO 
Raad hebben in dat kader het initiatief genomen en een Erasmus project aanvraag ingediend om 
instrumenten en aanpak binnen landen met een lage- hoge- en middelmatige score met elkaar te 
vergelijken. De partners zijn gekozen uit het netwerk van INNOTECS. Door deze aanpak heeft het 
Netwerk Internationalisering Techniek/MEI en INNNOTECS direct toegang tot alle informatie die 
beschikbaar komt uit dit project. 

http://www.praxisnetwork.eu/
http://innotecs.eu/
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2.4 Onderwijscluster PLOT 
  
Het onderwijscluster PLOT heeft in 2016 vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
gekozen is om op één dag de bijeenkomsten van de ondercommissie Proces- en operationele 
techniek en de ondercommissie Laboratoriumtechniek te plannen en daar tussen in een gezamenlijk 
overleg waarin onder andere de onderwijscommissie overstijgende onderwerpen en de onderwerpen 
die in de kerngroep btg TGO, het marktsegment en de sectorkamer TGO aan bod kwamen werden 
besproken.  
Dit gezamenlijk overleg wordt in 2017 voortgezet naast de afzonderlijke overleggen van de 
onderwijscommissies.  
 
Samenwerken aan kwaliteit examinering Analisten  
Op 16 oktober 2015 werden de uitgangspunten voor examinering gepresenteerd aan en besproken 
met het scholenveld (onderwijscommissie Lab, btg TGO). Tijdens deze bijeenkomst zijn twee concrete 
voorstellen gepresenteerd van twee examenleveranciers: het Consortium Beroepsonderwijs en de 
VAPRO. De scholen zijn in de bijeenkomst van de 16e gevraagd om voor 11 december 2015 te 
onderzoeken welke gevolgen de uitgangspunten hebben voor uitvoering in hun ROC en met welke 
examenleverancier ze bij voorkeur verder willen. Dit is vervolgens binnen de eigen 
onderwijsinstellingen op het juiste niveau besproken. In een extra bijeenkomst op 11 december 2015 
hebben de scholen unaniem gekozen voor een samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs. 
Met het Consortium zijn vervolgens afspraken gemaakt over  
1) het ontwikkeltraject (incl. deelname van docenten aan de constructie en vaststelling van de 
examens en een fasering voor de ontwikkeling)  
2) de manier waarop de feedback-loop verder wordt ingericht.  
Op basis hiervan gaat het Consortium het komende jaar aan de slag met de ontwikkeling van de 
kaderexamens en de bijbehorende handreiking voor de kwalificaties uit het dossier Analisten. De 
uitgangspuntennotitie dient hierbij als basis. Het project is uiteindelijk in januari 2016 afgerond. Op 
basis van de uitkomst van dit project is wel een vervolgaanvraag gedaan. Zie Vervolg project ‘Samen 
werken aan kwaliteit examinering Analisten’  
 
Vervolg project ‘Samen werken aan kwaliteit examinering Analisten’  
Met deze nieuwe projectaanvraag wilden de scholen een structurele kwaliteitsaanpak en –cyclus 
inrichten met elkaar, de examenbedrijven en de externe examenleverancier. Door het maken van 
kwaliteitsafspraken, het inrichten van een hanteerbare feedback-loop met de leverancier (opgepakt 
vanuit de onderwijscommissie Lab) en een register van geschikte examenlocaties willen de scholen 
dit realiseren.  
 
De gelijke beoordeling van examens is lastiger te borgen als een opleiding op verschillende 
werkplekken examineert. Vooraf moet dan beoordeeld worden of de afnamecondities bij bedrijven 
voldoende gelijk zijn. Niet ieder leerbedrijf biedt namelijk de juiste faciliteiten óf opdrachten die 
voldoende omvangrijk of complex zijn in relatie tot wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet 
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kunnen of kennen. Met andere woorden; niet ieder leerbedrijf is geschikt als examenlocatie omdat niet 
alle handelingen uit het kwalificatiedossier uitgevoerd en dus beoordeeld kunnen worden.  
 
Het onderzoek naar nut, noodzaak en wijze van vormgeven en inrichten van het register heeft meer 
tijd gekost dan aanvankelijk gepland. Het project wordt afgesloten met een voorstel aan de scholen op 
welke manier het register kan worden vormgegeven en ingericht (incl. een begroting). De scholen 
hebben n.a.v. de presentatie in oktober 2016 aangegeven dat ze het register willen implementeren. 
Begin november 2016 ontvingen de scholen een aanbiedingsbrief en het definitieve “Voorstel register 
examenlocaties & praktijkbeoordelaars” zodat ze het commitment in hun organisaties kunnen regelen. 
De realisatie van het register valt buiten de scope van dit project en wordt opgenomen als 
activiteit/project in het activiteitenplan van onderwijscommissie Proces-, laboratorium- en operationele 
techniek.  
 
Project Regie op keuzedelen Laboratorium-, proces- en operationele techniek  
Afgelopen jaar heeft het accent vooral gelegen op de coördinatie van keuzedelen die in ontwikkeling 
waren bij SBB. Zodat deze via het marktsegment en sectorkamer TGO tijdig werden gevalideerd, 
waarna de minister de keuzedelen kon vaststellen. In de onderwijscommissies en het gezamenlijk 
overleg zijn stand van zaken steeds besproken.  
 
 
Project Regie op leermiddelen  
Op gebied van leermiddelen is binnen de proces- en operationele techniek een relatief klein aantal 
marktpartijen actief zoals uitgevers en VAPRO. Deze partijen leveren producten en diensten die 
scholen helpen bij het verzorgen van opleidingen. Traditioneel is deze markt aanbod gedreven: 
marktpartijen ontwikkelen producten, scholen maken daaruit een keuze. Naast dit aanbod willen 
scholen leermiddelen die goed aansluiten bij hun specifieke onderwijsvisie. Daarom ontwikkelen 
scholen ook zelf leermiddelen3. Dit gebeurt onder andere binnen de Stichting Consortium Werkend 
Leren in de Procestechniek.  
 
Het onderwijscluster proces- en operationele techniek van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde 
Omgeving (TGO) wil meer richting geven aan het aanbod van leermiddelen voor hun opleidingen. De 
scholen hebben in een verkennende werksessie in juni 2016 hun behoeften op dit vlak geformuleerd.  
Het onderwijscluster wil door middel van quick-scan een beeld zien te krijgen van:  

- de leermiddelen die nu gebruikt worden voor opleidingen proces- en/of operationele techniek;  
- de ‘witte vlekken’ of onderdelen van kwalificaties waar geen aanbod van leermiddelen voor 

beschikbaar is.  
 
Daarnaast wil het onderwijscluster zo concreet mogelijk én met elkaar aan de slag om leermiddelen te 
realiseren voor één bepaalde kwalificatie, om zo te ervaren of dit ook voor andere opleidingen kan  

                                                      
3 Bij leermiddelen denken we aan lesmaterialen van uitgevers en bedrijven, zelfgemaakt materiaal, kopieën, websites etc.  
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werken. Scholen hebben een voorkeur voor de opleiding Operator C. Operator C fungeert daardoor 
als vliegwiel/ katalysator voor het samen werken aan leermiddelen voor de andere opleidingen.  
 
Dit project loopt door in 2017.  
 
Docenten- en managementdagen PLOT  
De docenten of management dagen Laboratoriumtechniek, die men van plan was te organiseren, 
hebben geen invulling gekregen door de ontwikkelingen op het gebied van examinering n.a.v. de 
uitkomst van het examenproject ‘Samenwerken aan kwaliteit examinering Analisten’.  
Door de hieruit voortvloeiende samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs is in maart 2016 
in samenwerking met dit Consortium een examineringsdag voor alle scholen vormgegeven.  
 
De onderwijscommissie Procestechniek-AOT heeft op 9 en 10 juni 2016 de jaarlijkse procestechniek 
tweedaagse georganiseerd. Dit keer lag de organisatie bij het Scalda College en werden de leden op 
de eerste dag meegenomen naar DOW Benelux b.v. voor een rondleiding. Vervolgens heeft men een 
kijkje kunnen nemen bij de afdeling procestechniek en de proeffabriek van het Scalda College. De 
tweede dag bestond uit een eerste verkenning van het project Regie op leermiddelen. Tussendoor 
was er voldoende tijd om te netwerken een frisse neus te halen en voor een hapje en een drankje. 
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3 Bijlagen 
Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
Bijlage 2 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 
Bijlage 3 Organogram 
Bijlage 4 Overzicht ontwikkelingen 2015 
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3.1 Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia   
Samenstelling kerngroep 

Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
Otto Jelsma ROC ID College Voorzitter 
Frans Veringa Hout en Meubilerings College Vice-voorzitter +  

linking pin OC H&M 
John van der Vegt ROC van Twente Financieel Contactpersoon 
Carl Govers ROC Tilburg Lid 
 Wim van Amersfoort  Regio College Lid 
Jos Toebes ROC van Twente Lid en linking pin OC MEI 
Henk Huberts Alfa College Lid en linking pin OC BIB 
Gertjan Visse ROC West Brabant Lid en linking pin OC PLOT 

Samenstelling onderwijsclusters 
Elke btg heeft een of meerdere onderwijsclusters, waarbij coördinatie kan plaats vinden door een 
clustercommissie.  

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Jos Toebes ROC van Twente Voorzitter onderwijscluster 

Voorzitter regio Oost 
Voorzitter vakcommissie MEI 

Hans Kaspersen  ROC van Amsterdam Financieel contactpersoon 
Voorzitter regio Noord 

Jos Hegeman Summa College Voorzitter regio Zuid 
Gerard Meyer ROC Mondriaan Voorzitter regio West 

Linking pin marktsegment 1 
Metaal en Metalektro 

Richard van der Molen Landstede Voorzitter werkgroep 
Internationaal 

Gert Buisman 
(per 5-11-2015) 

Alfa College Linking pin marktsegment 4 
Technische Installaties en 
Systemen 

 
Samenstelling clustercommissie Hout en Meubel 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Frans Veringa Hout en Meubileringscollege Voorzitter 
Heleen van  Baarsen Hout en Meubileringscollege Lid marktsegment 6 Hout en 

Meubel 
Harm Deiman Summa college Lid marktsegment 6 Hout en 

Meubel 
Eddy Gruppen  
 

ROC van Twente lid 

Juul Boxman Deltion College lid 
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Samenstelling clustercommissie PLOT 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Gertjan Visse ROC West-Brabant Voorzitter Onderwijscluster 

PLOT 
Financieel contactpersoon 
Voorzitter onderwijscommissie 
Laboratoriumtechniek 
Lid Marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria 

   
Hans Wentink STC-Group Voorzitter onderwijscommissie 

Procestechniek-OT 
Linking pin marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria 
 

   
 
Samenstelling clustercommissie BIB 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Henk Huberts Alfa College Voorzitter 

Financieel contactpersoon 
Konra Buls ROC Mondriaan lid 
Harm Deiman Summa College lid 
Wim Diender Deltion College Lid marktsegment 7 

Gespecialiseerde aannemerij 
Ton Laarman Soma College Lid marktsegment 5 Infra 
Michel Pipping Da Vinci College lid 
Yvonne Verhulsdonk 
(per 5-11-2015) 

Albeda College Lid marktsegmenten 3 Burger 
en Utiliteitsbouw en 8 Afbouw 
en Onderhoud 

Eddy Gruppen 
(per 5-11-2015) 

ROC van Twente Lid marktsegment 3 Burger en 
Utiliteitsbouw 

 
Binnen SBB verband 
Onderwijsleden sectorkamer TGO 

Naam Mbo-school Functie 
Otto Jelsma ROC ID College Voorzitter Sectorkamer 
Frans Veringa Hout en Meubileringscollege  
John van der Vegt ROC van Twente  
Carl Govers ROC Tilburg  
Wim van Amersfoort Regio College  
Jan van der Heijden  Dirksen Namens NRTO 
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Onderwijsleden marktsegmenten  
In een sectorkamer zijn meerdere marktsegmenten geformeerd rond verwante opleidingsclusters of 
thema’s. Deze marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in 
bij de sectorkamer. 
 
Marktsegmenten 1 Metaal en Metalektro 
Wilko Dalhuisen  Albeda College 
Peer van Arendonk ROC Midden Nederland 
Donald Mallien  Summa College 
Cees van Gerwen ROC Tilburg 
Mariet Riga  Zadkine 
Tony van Kampen Rijn IJssel 
Gerard Meyer  ROC Mondriaan (Linking pin CC MEI) 
Muriel Veenstra  NCOI 
 
Marktsegment 2 Procesindustrie en Laboratoria 
 
Gertjan Visse  ROC West-Brabant (Linking pin CC PLOT) 
Hans Wentink  STC 
Erik Boehle  Zadkine 
Johan Soer  ROC van Twente 
Annemieke v.d. Velde VAPRO 
 
Marktsegment 3 Burger & Utiliteitsbouw 
Loes Jansen  ROC Mondriaan 
Eddy Gruppen  ROC van Twente (Linking pin CC BIB) 
Marten Ris  Regio College 
Yvonne Verhulsdonk Albeda College (Linking pin CC BIB) 
 
Marktsegment 4 Technische installaties en systemen 
Dick Theunisse  Hoornbeeck College 
Luuk Winkel  Aventus 
Gert Buisman  Alfa College (Linking pin CC MEI) 
Cees van Gerwen ROC Tilburg 
Armand Langendoen Zadkine 
Ronald Jansen  Dirksen 
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Marktsegment 5 Infra 
Hans Poppe  ROC van Twente 
Ton Laarman  Soma College (Linking pin CC BIB) 
Marten Ris  Regio College 
Armand Langendoen  Zadkine 
Hubert Lamers  NCOI 
 
Marktsegmenten 6 Hout en Meubel 
Harm Deiman  Summa College (Linking pin met CC H&M) 
John P. Stam  ROC van Twente 
Heleen van Baarsen Hout- en Meubileringscollege (Linking pin met CC H&M) 
 
Marktsegment 7 Gespecialiseerde aanneming 
Wim Diender  Deltion College (Linking pin CC BIB) 
Hein van Otterloo ROC West-Brabant 
Rob Hazelhoff  ROC van Twente 
Joop van den Bosch ROC Midden-Nederland 
 
Marktsegment 8 Afbouw en Onderhoud 
Fennand Bruggink ROC van Twente 
Yvonne Verhulsdonk Albeda College (Linking pin CC BIB) 
Marcel van der Borden Nimeto 
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3.2 Bijlage 2  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 
 

Btg TGO-leden 
Onderwijscluster 
BIB 

Onderwijscluster 
Hout en Meubel 

Onderwijscluster 
PLOT 

Onderwijscluster 
MEI 

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