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Voorwoord 
 
Roc’s werken sinds augustus van het vorige jaar aan de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers 
binnen de herziene kwalificatiestructuur. Tevens wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en 
implementatie van keuzedelen, crossovers en het voordragen van mbo-certificaten aan de Minister. 
De kwalificatiestructuur is kortom nog lang niet ‘af’, maar eerder ‘onderhanden werk’.  
 
Hierin werken we nauw samen met het bedrijfsleven op landelijk, regionaal én lokaal niveau. Ondanks 
dat het mbo een lange traditie heeft van samenwerking met het bedrijfsleven, blijft de afstemming van 
onderwijs en arbeidsmarkt een uitdaging. Dit komt vooral omdat de arbeidsmarkt uitzonderlijk volatiel 
is geworden.  
 

Als voorbeeld noem ik de ouderenzorg. De arbeidsmarktbehoefte aan professionals in de ouderenzorg - 
zoals in het akkoord Arbeidsmarkt 2023 is vastgelegd – is het laatste jaar enorm toegenomen. De 
arbeidsmarktbehoefte is zó groot, dat we met elkaar naar slimme oplossingen moeten zoeken om 
(kwalitatief) voldoende startbekwame zorgprofessionals op te leiden. Als ons dit gezamenlijk niet lukt, 
dan dreigt de machine knarsend tot stilstand komen met alle gevolgen van dien voor onze ouderen. Een 
tweede en laatste voorbeeld betreft de Helpende op niveau twee. Daar waar in 2015 de arbeidsmarkt- 
en stageperspectieven voor Helpenden Zorg & Welzijn bedroevend waren, is in 2017 gebleken dat er 
juist weer een grote behoefte aan niveau twee bestaat.  

 
Complicerende factor in het matchen van arbeidsmarkt en onderwijs is dat degelijk opleiden enige tijd 
vergt. Het opleiden van professionals in de zorg, welzijn, sport en bewegen is naast een kwestie van 
het aanleren van kennis, vaardigheden en de juiste attitude óók een kwestie van individuele ‘rijping’ 
van de student/werknemer zelf. Als de nood erg hoog is, lijkt hier niet altijd begrip voor te zijn. 
 
Deze complexiteit vraagt van ons als scholen dat we snel kunnen inspelen op de veranderingen van 
de arbeidsmarkt, zodat we daadwerkelijk Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen 
kunnen bieden. Dit doen we door ons goed te verstaan met werkgevers en werknemers, op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau. Binnen de SBB blijven we ons sterk maken voor de doorontwikkeling 
ervan opdat de SBB dé overlegtafel van werkgevers, werknemers en scholen kan worden. Dit 
betekent iets voor de (nieuwe) partners die bij de SBB aanschuiven en de werkwijze van de SBB zelf. 
Hier dragen we graag ons steentje aan bij.  
 
We zien ook de trend naar regionalisering in de bestuurlijke arrangementen binnen het mbo, zoals die 
treffend in het manifest “En nu verder in de regio!” beschreven zijn. Concluderend kan ik stellen dat 
het jaar 2018 (in het verlengde van 2017) in het teken staat van implementeren naar bestendigen én 
van verbinden naar structurele samenwerking. 
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De ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs vragen veel van de werknemers en de 
instellingen. Daarom is het belangrijk om elkaars handen vast te blijven houden en scherp zicht te 
houden op wat ons bindt en wat onze gezamenlijke doelen zijn. In dit activiteitenplan voor 2018 staat 
beschreven hoe we dit met elkaar willen gaan doen. Doet u (weer) mee? 
 
Paul van Maanen 
Voorzitter bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg ZWS 
De nieuwe btg’s zijn in 2015 gestart met hun nieuwe opdracht. Een bestuurlijke stuurgroep 
heeft uitgangspunten en kaders vastgesteld die de basis legden onder wat nu de nieuwe btg’s 
doen. Deze ‘sturing’ heeft enorm geholpen naar een meer eenduidig gedeeld beeld en 
opvatting wat de rol en (kern)taken van de btg’s zijn. Er is een steviger bestuurlijke verbinding 
en de betekenis van btg’s is in het landelijke speelveld en binnen de scholen toegenomen, 
zeker in het licht van de sectorkamers en marktsegmenten binnen SBB. De nauwe verbinding 
en samenwerking werkt positief uit.  
Door de grote veranderingen binnen scholen en de arbeidsmarkt constateren we dat de rol en 
positie van btg’s mee aan veranderingen onderhevig is.    
 
Btg’s zijn toenemend bezig met proactief signaleren, verbinden en faciliteren door het: 
• Signaleren van trends en ontwikkelingen (wat gebeurt er (sectoraal) bij de overheid/politiek 

in maatschappij, bedrijfsleven, onderwijs) en deze actief bij btg-leden onder de aandacht 
brengen 

• Actief verbinden; niet alleen scholen onderling, maar ook onderwijs met (landelijk 
georganiseerd) bedrijfsleven, sectorale examenleveranciers   

• Faciliteren van netwerken in het sectoraal verzamelen en delen van good practices 
• Faciliteren van professionalisering en sectorale kenniscirculatie 
• Sectorale activiteiten en projecten  
 
De bedrijfstakgroepen hebben twee kerntaken:  
• De btg behartigt namens en samen met het sectorale onderwijsveld de sectorale en 

overstijgende onderwijsbelangen passend binnen het beleid van de MBO Raad. Doel is de 
sectorale onderwijskwaliteit te verbeteren dan wel te optimaliseren. 

• De btg behartigt de sectorale belangen van het onderwijsveld in de sectorkamers. Het gaat 
hierbij om een doeltreffende inbreng voor: 
- de door SBB in sectorkamers belegde thema’s (kwalificeren en examineren, bpv en 

doelmatigheid), en  
- andere thema’s op basis van het sectorkamerjaarplan.  

 
De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) is één van de negen bedrijfstakgroepen van 
de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen.1 Het college van bestuur van iedere 
mbo-school benoemt per sector/btg een instellingsvertegenwoordiger, mits de school 
opleidingen in deze sector of dit opleidingencluster aanbiedt. De instellingsvertegenwoordiger is 
lid van de btg. Hij/zij heeft mandaat om namens zijn/haar mbo-school voor de betreffende 
sector onderwerpen in te brengen dan wel in te stemmen met sectorale vraagstukken en 
voorstellen. Ook vaardigen zij vertegenwoordigers af naar de onderwijsclusters. Een 
bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere onderwijsclusters, gegroepeerd 
rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s).  

                                                      
1 De MBO Raad heeft sinds 1 januari 2017 officieel een nieuwe bedrijfstakgroep: Entree. 
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De kerngroep van de btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om binnen de landelijk 
vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad sectorale afspraken en besluiten te nemen. 
Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. 
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad 
(http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx).  
 

1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen  
De btg ontwikkelt beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Het hoofddoel 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, et cetera; 

- Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de 
marktsegmenten als ook 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 opleidingen te verbeteren en borgen 
en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten. 

 
Het bestuur van de MBO Raad bekijkt jaarlijks of en zo ja welke thema’s gerichte 
(sector)activiteiten vragen van alle bedrijfstakgroepen. In 2015 waren dat examinering en de 
implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor 2018 zijn deze thema’s met enkele 
andere nog steeds belangrijk: de kwalificatiestructuur is nog steeds ‘onderhanden werk’. 
Hierover leest u verderop in dit activiteitenplan. 
 
Een handreiking met alle relevante informatie over de bedrijfstakgroepen en sectorkamers is 
beschikbaar via de beleidsadviseur(s) van de bedrijfstakgroep. 

http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx
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1.3 Over de btg ZWS 

1.3.1 Missie en visie  

Missie: De btg ZWS is de collectieve, sectorale belangenbehartiger en proactieve schakel voor 
haar leden en landelijke branches om te komen tot sectorale en branchegerichte kennisdeling 
en afspraken op landelijk niveau met regionale borging. 
 
De landelijke ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld in combinatie met de 
opstelling van de landelijke brancheorganisaties binnen onze sector geven aanleiding tot een 
stevige en proactieve belangenbehartiging vanuit onze onderwijssector.  
 
De samenwerking in de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de 
positionering van de bedrijfstakgroepen vereisen een krachtig opererende bedrijfstakgroep. De 
kaders en randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken rondom de thema’s dienen 
sectoraal ingevuld te worden. De bedrijfstakgroep is de sectorale onderwijskolom die zorgt voor 
een professionele en adequate opstelling van de onderwijsgeleding binnen het paritair overleg.  
 
De aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt en aansluiting op de mogelijkheden en 
brede inzetbaarheid van de studenten zijn daarbij leidend vanuit het besef dat dit alleen kan met 
doelmatige, uitvoerbare en organiseerbare leerwegen voor mbo-instellingen.  
 
De ontwikkelingen vragen van de instellingsvertegenwoordigers op de ledenvergadering een 
actieve en participerende houding, waarbij de instellingsvertegenwoordigers gemandateerd zijn 
om staande de ledenvergaderingen besluiten te nemen, als ook mandaat te verstrekken aan de 
kerngroep, om op landelijk, sectoraal niveau ten aanzien van vraagstukken (collectieve) 
afspraken te maken die bindend zijn in de uitvoering voor roc’s. Kortom, vóór en namens de 
leden afspraken maken vanuit onze primaire doelstelling: versterking van het mbo ZWS 
onderwijs.  
 
De positie van de btg is als volgt te omschrijven:  
• De btg ZWS is gelieerd aan de MBO Raad en gesprekspartner voor het bestuur van de 

MBO Raad voor die dossiers die de sector raken;  
• De btg zorgt, op verzoek, dan wel met instemming van haar leden, voor landelijke sectorale 

afspraken tussen de btg en andere landelijke sectorale partijen voor de onder haar vallende 
opleidingsclusters met regionale borging die de beeldvorming van de betreffende MBO 
opleidingenclusters versterken naar belangenbehartigende partijen;  

• Tevens voert zij met mandaat van haar leden regie en coördinatie op dossiers betreffende 
de ZWS-sector.  

 
De Btg ZWS is:  
1. HET landelijke sectorale platform voor meningsvorming en kennisdeling m.b.t. het 

positioneren van de zorg-, welzijn-, sport- en schoonheids- en voetverzorgingopleidingen, 
zowel landelijk als regionaal;  
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2. DE sectorale belangenbehartiger voor de leden. Hierbij wordt structureel de relatie met SBB 
en de branches gezocht (comakership). Voor 2018 geldt in het bijzonder dat de btg haar 
steentje bijdraagt aan de doorontwikkeling van SBB op basis van de Evaluatie SBB door 
Eric Jongepier;  

3. Signalerend, regievoerend ofwel dienstverlenend richting de aangesloten leden, wat betreft 
onderwerpen en projecten die de zorg-, welzijn-, sport- en schoonheids- en voetverzorging 
opleidingen betreffen;  

4. Het platform voor verspreiding van informatie - en actuele beleidsinformatie (vanuit MBO 
Raad en SBB) relevant voor leden van de btg;  

5. Het netwerk dat daartoe activiteiten faciliteert en organiseert. Beschrijving van de missie en 
visie van de bedrijfstakgroep.  

1.3.2 Doelstelling(en) 

 
De Btg ZWS:  
• Neemt (strategische) standpunten in en initieert of participeert binnen overlegstructuren en 

projecten, die de belangen van de aangesloten btg leden dienen;  
• Signaleert, agendeert, adresseert en beïnvloedt vraagstukken op strategisch, tactisch, en 

operationeel niveau. Ze is in beeld daar waar zaken spelen die de zorg-, welzijn-, sport-, en 
schoonheids- en voetverzorging opleidingen raken, maar niet eigendom zijn van een 
specifieke aangesloten instelling;  

• Streeft naar meer (landelijke) versterking en positionering vanuit de inhoudelijke (onderwijs- 
en arbeidsmarkt) vraagstukken die spelen;  

• Verbindt en adresseert opleidings- en arbeidsmarktvraagstukken aan en binnen branches 
en opleidingen;  

• Voert regie op opleidingscapaciteitsvraagstukken, zowel kwalitatief als kwantitatief;  
• Bespreekt en geeft innovatief richting aan actuele strategische opleidingsvraagstukken, 

waarbij gezamenlijk optrekken, versterking van en met elkaar voorop staat;  
• Beïnvloedt de politiek en wet- en regelgeving vanuit gezamenlijk belang voor (uit) ‘het veld’ 

naar MBO Raad, ministeries OCW en VWS, brancheorganisaties en beroepsverenigingen, 
etc.;  

• Versterkt collectief de sector door het faciliteren van kennisdeling en netwerken.  
 

1.3.3 Structuur 

Het bestuur, de kerngroep van de Btg ZWS, bestaat uit tien leden. Het bestuur wordt 
gemandateerd door en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).  
De onderstructuur bestaat uit de onderwijsclusters zorg, welzijn, sport, schoonheids- en 
voetverzorging en assisterenden gezondheidszorg. Ieder onderwijscluster bestaat uit een 
clustercommissie die de bijeenkomsten van het onderwijscluster voorbereidt. Het bestuur en de 
onderwijsclusters worden geadviseerd, bijgestaan en ondersteund door een drietal 
beleidsadviseurs en twee secretaresses. 
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De voorzitter van de Btg ZWS, zijnde een bestuurder van een roc, met portefeuille algemene 
zaken, is gesprekspartner voor bestuur MBO Raad. Deze wordt benoemd door het bestuur van 
de MBO Raad.  
 
De overige bestuursleden zijn:  
• De voorzitters van de onderwijsclusters, te weten zorg (duo voorzitterschap), welzijn, sport,   

schoonheids- en voetverzorging en assisterenden gezondheidszorg, zijn directeuren (of 
gelijkwaardig niveau binnen een roc), met inhoudelijke know how van de betreffende sector. 
De onderwijsclusters zijn gegroepeerd rond herkenbare (landelijke) marktsegmenten met 
daaraan gelieerde crebo’s. Zij bewaken de directe lijn van bestuur naar de 
onderwijsclusters en omgekeerd.  

• Leden (CvB niveau) die vanuit het onderwijs zitting hebben in de Sectorkamer om zo de 
verbinding tussen de Sectorkamer en btg te borgen. Een van deze vijf leden is tevens de 
voorzitter van de Btg ZWS. 

 
De algemene ledenvergadering sanctioneert de voordracht.  
 
De taken van het bestuur kunnen op hoofdlijnen als volgt worden omschreven:  
• De (bestuurlijke) verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de btg te realiseren 

conform de strategische en korte termijn doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan en 
activiteitenplan.  

• Op portefeuilles bestuurlijke gesprekspartner voor de in- en externe stakeholders, waarbij 
als uitgangspunt geldt dat bij formele externe contacten op bestuurlijk niveau er altijd twee 
afgevaardigden uit het bestuur en een beleidsadviseur afgevaardigd worden.  

• Een keer per twee jaar verzorgt de kerngroep een kennisdelingsconferentie met 
onderwijscluster overstijgende thema’s. Deze conferentie wordt voorbereid door een 
werkgroep. Indien wenselijk worden gedurende het jaar een of meerdere (cluster 
overstijgende) themabijeenkomsten georganiseerd.  

• De beleidsadviseurs zorgen voor de proactieve advisering en ondersteuning voor, tijdens 
en na het (bestuurlijke) overleg en regelen de terugkoppeling, communicatie en werken 
eventuele acties uit.  

• Het bestuur heeft op jaarbasis minimaal vier en maximaal zes bijeenkomsten, waarvan een 
beleidsdag in september. De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit 
sectordirecteuren of gelijkwaardig en komt vier maal per jaar bijeen.  

 
De clustercommissies en de bijeenkomsten van de onderwijsclusters  
 
De clustercommissies zorg, welzijn, sport en bewegen, schoonheids- / voetverzorging en 
assisterenden gezondheidszorg hebben de volgende kenmerken:  
• De doelgroep voor de bijeenkomsten van de onderwijsclusters zijn afdelings- of 

opleidingsmanagers met op onderwerp extra specifieke vertegenwoordigers. Denk 
bijvoorbeeld aan BPV-coördinatoren, examendeskundigen, onderwijsontwikkelaars en 
curriculumbouwers.  
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• De voorzitter van de clustercommissie vormt met de leden van het bekostigd onderwijs uit 
de marktsegmenten de clustercommissie. De clustercommissie heeft tot primaire taak het 
bewaken en borgen van agendering van relevante branche specifieke vraagstukken binnen 
het bestuur als ook de branche specifieke inkleuring van landelijke, sectorale dossiers in de 
bijeenkomsten van de onderwijsclusters. Daarnaast is kennisdeling van belang.  

• De clustercommissie verzorgt aldus de agendastelling en voorbereiding van de 
bijeenkomsten met advisering en ondersteuning door de beleidsadviseur en secretaresse.  

• De clustercommissie zorgt voor het ‘halen en brengen’-principe bij de bijeenkomsten en 
belegt onder de onderwijsclusterleden (namens het MBO of de Btg) portefeuilles (veelal 
externe overleggen met landelijke branchepartijen op tactisch/operationeel niveau). De 
commissie bewaakt en monitort de voortgang en terugrapportage.  

• De clustercommissie organiseert in onderling overleg eventuele kenniskringen en hun 
frequentie van bijeen komen, waarbij de herkenbare branches (zoals pedagogisch werk) 
leidend zijn. 

• Branchepartijen worden regelmatig op uitnodiging bij de bijeenkomsten van het 
onderwijscluster betrokken.  

• De clustercommissies komen ten minste vier keer per jaar bijeen.  
• De bijeenkomsten per onderwijscluster kennen minimaal een gezamenlijk deel waarin de 

overstijgende branchethema’s een plek krijgen, waarna in subgroepen uiteen gegaan kan 
worden, indien de agenda daarom vraagt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
bespreking van zowel de bredere gezamenlijke vraagstukken als aan ‘smallere’ 
onderwerpen betreffende een of meerdere opleidingen.  

 

1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 
De samenwerkingsorganisatie SBB kent acht sectorkamers. Daarin bespreken onderwijs en 
sociale partners in paritair verband de sectorale (aansluitings)vraagstukken die te maken 
hebben met het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, 
beroepspraktijkvorming en doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten één of 
meerdere marktsegmenten in rond verwante opleidingsclusters of thema’s. Deze 
marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de 
sectorkamer. 
 
Om de last en ruggenspraak van het sectorale onderwijs te borgen is er een directe verbinding 
tussen de onderwijsleden van de sectorkamers en de kerngroepen van de bedrijfstakgroepen. 
De onderwijsleden van de sectorkamers (bestuurders van mbo-scholen) zitten in ieder geval in 
de kerngroep van de btg. Binnen een btg zijn een aantal onderwijsclusters geformeerd rond 
verwante opleidingsclusters waarbij sprake kan zijn van een (coördinerende) clustercommissie. 
De onderwijsleden van de marktsegmenten zijn actieve btg-leden, die onder 
verantwoordelijkheid van de kerngroep zijn geworven en afgevaardigd en een rol spelen in de 
onderwijsclusters (en/of clustercommissies). 
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De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en 
nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  
 
De sectorkamer die gelieerd is aan de btg heet sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport en kent de 
volgende marktsegmenten: 
• Zorg; 
• Welzijn; 
• Sport en Bewegen; 
• Uiterlijke verzorging; 
• Assisterenden gezondheidszorg. 
 
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en 
marktsegmenten. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html 
contactpersonen per sectorkamer. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-
sectorkamers.html. 

http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
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2 Activiteiten 2018 
 
Een aantal thema’s vragen om gerichte (sector)activiteiten van alle bedrijfstakgroepen. Het 
bestuur van de MBO Raad vraagt passend binnen het (meerjaren)beleid van de Raad om bij de 
activiteiten accenten te leggen bij de onderstaande thema’s. Het doel is in sectoraal verband de 
kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verder te verbeteren of te optimaliseren daar 
waar het landelijk versterkend en nuttig is. 
 
De paraplu voor alle btg-activiteiten is het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sector 
en de betekenis daarvan duiden voor onderwijs. Naast de evaluatie van SBB/sectorkamers, en 
marktsegmenten en de tac’s, zijn voor alle btg’s in 2018 de volgende thema’s van belang:  
1. Examenagenda en ihks. Btg’s continueren hun faciliterende en stimulerende rol naar 

scholen en (regierol) naar examenleveranciers bij de verdere implementatie en realisatie 
van de examenagenda. Ook de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur met 
keuzedelen (en de examinering daarvan) zal in 2018 prominent op de agenda blijven staan. 
Het vraagstuk van een meer toekomstbestendige (ontwerpsystematiek van de) 
kwalificatiestructuur zal ook binnen btg’s aan de orde komen. 

2. Kwaliteit bpv. Op het gebied van bpv zijn er binnen scholen nog kwaliteitsslagen te maken. 
Zeker gelet op de kwaliteitsafspraken met een bpv-plan en de bpv-monitor zijn btg’s een 
goed platform om bpv op de agenda zetten.  

3. Flexibel opleiden en (meer) maatwerk. De MBO Raad wil stappen zetten in vroegselectie 
en (meer) maatwerk. De btg’s agenderen o.a. de kansen en mogelijkheden van certificaten, 
cross-overs e.d. en bevorderen de onderlinge samenwerking/kennisuitwisseling.  

4. Doorlopende leerlijnen, betere aansluiting vmbo-mbo, mbo-hbo. De btg’s maken 
verbinding met de aanpalende spv-platforms, gaan na waarin vmbo en mbo elkaar kunnen 
versterken, agenderen de aansluiting en delen regionale good-practices. Ook met het hbo 
wordt samengewerkt om doorlopende leerlijnen naar het vervolgonderwijs te realiseren. 

5. Toelatingsrecht. Afhankelijk van het aannemen van de wet op toelatingsrecht en de 
vormgeving hiervan zullen btg’s wellicht een rol krijgen om met het sectorale onderwijs de 
landelijke, sectorale uitwerking van het toelatingsrecht ter hand te nemen.  

 
Indien gewenst en afhankelijk van hun eigen specifieke wensen verwachten btg-adviseurs op 
onderstaande thema’s mogelijk activiteiten op te nemen op een of meer van onderstaande 
thema’s. 
1. Professionalisering en kenniscirculatie bij docenten. Btg’s faciliteren 

professionaliseringsbijeenkomsten e/o trainingen waarbij sectorale trends en ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor opleiden centraal staan.   

2. Regionalisering vs. landelijk. Wat moet landelijk en wat kan regionaal? Btg’s bespreken dit 
spanningsveld en bezien welke (verbindende) rol btg’s daarin al dan niet kunnen/moeten 
spelen.  
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3. Doelgroep problematiek. Btg’s zien dat scholen geconfronteerd worden met steeds meer 

multiproblematiek van studenten en in samenhang met toelatingsrecht en de verminderde 
arbeidsmarktkansen is dit een toenemende uitdaging voor scholen. Btg’s bespreken 
arbeidsmarkt- en doorstroomkansen in relatie tot doelmatigheid en desgewenst het sectoraal 
samenwerken op excellentieprogramma’s en internationalisering.  

4. Internationalisering. Btg’s brengen (internationale) sectorale ontwikkelingen in beeld en gaan 
na (of en zo ja) welke activiteiten scholen in btg-verband op willen pakken.   
 

2.1 Activiteiten gericht op belangenbehartiging via sectorkamer ZWS 
 

De belangenbehartiging via de sectorkamer ZWS is ook in 2018 weer een belangrijk 
speerpunt. De sectorkamer ZWS bestaat sinds 2015 en het is zaak: 
1. deze SBB structuur (sectorkamer en marktsegmenten) door te ontwikkelen en een 

stevige verbinding tussen btg- en SBB-gremia uit te bouwen. De evaluatie van de SBB 
onder leiding van Eric Jongepier in 2017 biedt hiervoor de bouwstenen. In 2018 draagt de 
btg via de sectorkamer ertoe bij de transitie van SBB te ondersteunen (waartoe in het 
najaar van 2017 besloten zal worden door het bestuur van de SBB); 

2. het (ten tijde van dit activiteitenplan nog niet verschenen) jaarplan 2018 van de 
sectorkamer ZWS nadrukkelijker te verbinden met de activiteiten van de btg ZWS; 

3. adequaat in te spelen op de grotere rol die regionale samenwerkingsverbanden tussen 
onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt gaan spelen. Deze regionalisering komt onder 
meer tot uitdrukking in de wijze waarop kwaliteitsafspraken met het Ministerie van OCW 
gemaakt zullen worden. We zullen in onze ALV het thema regionalisering en hoe daar 
uitvoering aan wordt gegeven adresseren als structureel agendapunt. 

 
2.2 Activiteiten gericht op het thema examinering  

 
De kwaliteitsverhoging én het uitvoerbaar maken van de examinering (product en proces), 
alsmede het borgen van het vertrouwen in de waarde van de mbo/diploma´s zijn 
belangrijke speerpunten voor de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport voor het komende 
jaar. Er is in 2018 sprake van een focusverschuiving ten opzichte van voorgaande jaren in 
de richting van de examinering van keuzedelen. Keuzedeelexamens zijn zo omvangrijk en 
gedetailleerd geworden, dat er grote uitvoeringsproblemen ontstaan in het 
onderwijsproces. We zoeken gezamenlijk naar wegen om de examinering van keuzedelen 
zo lean en mean mogelijk te maken. 
  
Concreet betekent dit dat de bedrijfstakgroep ZWS in 2018 activiteiten zal ontplooien ten 
behoeve van: 
1. het onderhoud en de validering van de body of knowledge. De eerste versies van de 

body of knowledge zijn gepubliceerd op de website www.bokkennisbasis.nl. In 2017 
zou de eerste ronde van onderhoud en actualisering plaatsvinden, maar in de praktijk 
blijkt dit nog niet zo eenvoudig. De btg verricht in het najaar van 2017 een evaluatie 
naar de borging van de BoK waarna interventies zullen plaatsvinden; 

http://www.bokkennisbasis.nl/
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2. proces- en productafspraken over het examineren in de beroepspraktijk; 
3. de transparantie van de examinering voor onze stakeholders; 
4. de examinering van de keuzedelen. Gezien het feit dat medio 2017 er al meer dan 800 

keuzedelen zijn vastgesteld en de examinering daarvan (veel te) gedetailleerd en 
omvangrijk dreigt te worden, wordt dit een belangrijk speerpunt in dit activiteitenplan. 
Medio 2017 heeft de btg een eigen keuzedeelmonitor uitgezet dat inzicht verschaft in 
het aanbod van de keuzedelen van de roc’s. Deze input gebruikt de btg ZWS om te 
bezien welke concrete afspraken op het gebied van de examinering van de 
keuzedelen gemaakt kunnen worden. Wat is wenselijk en wat is haalbaar? Een 
eventueel hieruit voortvloeiend project rondom keuzedelen zal in 2018 zijn beslag 
krijgen. 

5. vrijstellingenbeleid en uniforme uitwerkingen daarvan indien het wetgeving betreft; 
6. actief beleid ten aanzien van dubbelkwalificeringen c.q. het ontwikkelen van nieuwe 

opleidingen. 
 
2.3 Activiteiten gericht op het thema beroepspraktijkvorming 
 

Binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport is de beroepspraktijkvorming onderwerp van 
gesprek. Om meer focus aan te brengen in deze discussies, zal de bedrijfstakgroep 
activiteiten uitzetten om de volgende inzichten te verwerven: 
1. inzicht in de concrete problematiek die de scholen ervaren aangaande kwantiteit 

en kwaliteit van de bpv-plaatsen. Vooral de erkenningen van bpv-bedrijven is een 
aandachtspunt. De btg streeft naar brede erkenningen van bedrijven en zal dit 
aanhangig maken bij SBB; 

2. zicht op innovatieve bpv-plaatsen en daarvan met en elkaar te leren op cluster- en ALV-
niveau. 

 
2.4 Activiteiten gericht op het thema (macro)doelmatigheid 
 

Het thema (macro)doelmatigheid staat prominent op de agenda van de btg. In het 
paritair overleg zal dit thema ook in toenemende mate geagendeerd worden. Het is 
zaak goed grip te krijgen op dit vraagstuk in onze sector. Daartoe zal de btg de 
volgende activiteiten uitzetten: 
1. overzicht krijgen van het landelijk opleidingsportfolio ZWS. Hiertoe is het van 

belang de feiten en cijfers die door SBB worden aangeleverd (kwantitatief en 
kwalitatief) te duiden en in btg-verband de vraagstukken te bespreken die door 
bedrijfsleven (landelijk, sectoraal) worden geadresseerd; 

2. de niveau twee opleiding van ZWS, te weten het kwalificatiedossier 
Dienstverlening, verder in ontwikkeling te brengen; 

3. te blijven vasthouden aan het verzorgen van de opleiding tot praktijkopleider, die 
thans tot de kleinere opleidingen behoort; 

4. beter zicht te krijgen op hoe de private aanbieders in onze branche (al dan niet 
verenigd in de NRTO) zich bewegen en wat zij aanbieden; 

5. een bijdrage te leveren aan de onderhoudsagenda van de kwalificatiestructuur. 



  16/21 

2.5 Activiteiten gericht op het thema aansluiting vmbo en hbo 
 
Eén van de lijnen uit het manifest ‘Het mbo in 2025’ luidt: ‘Studenten gaan soepel 
door de beroepskolom met een eigen portfolio’. Daarvoor is onder andere een 
goede afstemming en aansluiting tussen het mbo en hbo essentieel. Activiteiten 
vanuit de btg ZWS zullen gericht zijn op: 

1. het verder verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo-hbo mede als gevolg van 
juiste inzet en inhoud van keuzedelen; 

2. Samenwerking met het voortgezet onderwijs, onder andere sectoraal via de SPV 
Zorg en Welzijn;  

3. Samenwerking met het hbo in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde 
(LOOV) om de doorlopende leerlijnen van niveaus 3, 4, 5 en 6 te verbeteren; 

4. het inzichtelijk maken van specifieke doorstroomknelpunten. 
 
 
2.6 Activiteiten gericht op het thema toekomstige beroepen en aansluiting 

arbeidsmarkt 
 

De beroepen in onze sector zijn volop in beweging. Het is voor de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt van groot belang om samen met onze sociale partners de trends en 
ontwikkelingen zorgvuldig te bespreken om zo de mogelijkheden en kansen ten behoeve 
van de toekomstige beroepen en opleidingen in de branche sport- en bewegen, het sociale 
domein en in de zorg te overzien en te benutten. Wederzijds vertrouwen is daarbij 
essentieel. 
 
Cross-overs en verbindingen tussen zorg, welzijn, sport en uiterlijke verzorging (en 
zelfs met vakgebieden buiten onze sector: denk aan technologie) zijn meer dan ooit 
noodzakelijk om onze studenten goed voor te bereiden op de beroepen van morgen. 
Grensoverstijgend leren en werken wordt de toekomst. Hierbij is specifiek aandacht 
voor de verpleegkundige en verzorgende opleidingen. 

 
Ook binnen dit thema ontplooit de btg ZWS het komend jaar een aantal activiteiten om: 
1. de mogelijkheden en kansen van cross-overs beter te benutten. Om te voorkomen dat 

roc’s dezelfde of zeer vergelijkbare cross-overs aanvragen, zullen we onze initiatieven 
delen in bijvoorbeeld de ALV, kerngroep en clusters; 

2. inzicht te verkrijgen in trends en ontwikkelingen in het beroepenveld (van belang voor 
de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) en daarop beter te anticiperen. De btg zal via 
haar sectorkamervertegenwoordiging aandringen bij SBB op het jaarlijks opstellen van 
een trendanalyse arbeidsmarktontwikkelingen voor zorg, welzijn en sport; 

3. met belangrijke stakeholders, zoals VWS, V&VN, Sociaal Werk Nederland, Vereniging 
Hogescholen, besturen van ziekenhuizen en het Zorgpact, in gesprek te blijven en 
invloed uit te oefenen waar kan. Mede hierom participeert de btg stevig in het 
Zorgpact; 
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4. een bijdrage te leveren aan het imago van de opleidingen in onze sector. 
 

2.7 Activiteiten gericht op het thema interne en externe verantwoording 
 

In het kader van de verantwoording, zowel intern als extern, onderneemt de btg in 2017 
een aantal activiteiten. Deze activiteiten dienen bij te dragen aan de transparantie die we 
willen vergroten en richten zich op: 
1. serieuze gesprekpartner zijn voor de voor ons relevante stakeholders; 
2. het uitdragen van de kernboodschappen van onze btg. 
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Bijlage 1 Organogram 
 

 

 

ALV btg ZWS 

Kerngroep btg 
ZWS 

Cluster-commissie Zorg Cluster-commissie 
Welzijn 

Cluster-commissie 
Sport en bewegen 

Cluster-commissie 
schoonheids- / 
voetverzorging 

Cluster-commissie 
Assisterenden 
Gezondheidszorg 

Onderwijscluster 
Zorg 

Onderwijscluster 
Welzijn 

Onderwijscluster 
Sport en bewegen 

Onderwijscluster 
schoonheids- / 
voetverzorging 

Onderwijscluster 
Assisterenden 
Gezondheidszorg 
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Bijlage 2 Samenstelling diverse gremia 
 
Samenstelling kerngroep btg ZWS 
 

Naam Functie School  
Bemelmans, Harrie Lid kerngroep, vz oc* welzijn, lid ms zorg & 

welzijn 
Nova College 

De Kort, Michaël  Lid kerngroep, vz oc zorg en ag, vz ms zorg 
& welzijn 

Aventus 

Heijnen, Pierre Lid kerngroep, lid sk Mondriaan College 
Riethof, Mirjam Lid kerngroep, vz ms uiterlijke verzorging ROC van Amsterdam 
Romeijnders, Anky Lid kerngroep, lid sk Albeda College 
Van den Broek, Marcel Lid kerngroep, vz oc sport en bewegen, vz 

ms sport en bewegen 
Mondriaan 

Van der Linden, Ineke  Lid kerngroep, lid sk ROC Top 
Van der Zanden, Gusta  Lid kerngroep, lid sk Deltion College 
Van Maanen, Paul   Vz kerngroep, vz sk  ROC Midden Nederland 
Vroom, Hanny Lid kerngroep, vz oc assisterenden 

gezondheidszorg 
ROC van Amsterdam 

* sk: sectorkamer; oc: onderwijscluster, ms: marktsegment 
 

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

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Beekmans, Rob ROC Friese Poort Lid 
Binsbergen, Arend-Jan ROC Midden Nederland Lid 
Dassen, Aly Albeda College Lid 
De Jonge, Joke Noorderpoort Lid 
De Kort, Michaël Aventus Voorzitter 
Verhoeven, Josje  ROC Rivor Lid 

 
Samenstelling clustercommissie Sport en Bewegen  
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Hamhuis, Bert Landstede Lid 
Roozeboom, Mike Drenthe College Lid 
Van den Broek, Marcel  ROC Mondriaan Voorzitter 
Van der Hoef, Carolien ROC Midden Nederland Lid 
Van Gent, Jaco Deltion College Lid 
Westrum, Jolanda  ROC van Amsterdam Lid 
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Samenstelling clustercommissie Assisterenden Gezondheidszorg 
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Bertens, Jeannie  Koning Willem 1 College Lid 
Pampiermole, Linda  ROC Friese Poort Lid 
Sanches – Gorsel, Hanna ROC Da Vinci College Lid 
Vroom, Hanny ROC van Amsterdam Voorzitter 

 
Samenstelling clustercommissie Welzijn 
 

Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Bemelmans, Harrie ROC Nova College Voorzitter 
Fransen, Alet  Drenthe College Lid 
Meijering, Mark Rijn IJssel  Lid 
Sanders, Wytkse  ROC West-Brabant Lid 
Van der Schoot, Andrea Albeda College Lid 

 
Samenstelling van de marktsegmenten 
 
Voor de samenstelling van de marktsegmenten verwijzen we u graag naar de website van SBB: 
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-zorg-welzijn-en-sport.   

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers/sectorkamer-zorg-welzijn-en-sport
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Bijlage 3  Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 
1. Albeda College 
2. Alfa-college 
3. Arcus College 
4. Aventus 
5. Da Vinci College 
6. Deltion College 
7. Drenthe College 
8. Friesland College 
9. Gilde Opleidingen 
10. Graafschap College 
11. Hoornbeeck College 
12. Koning Willem I College 
13. Landstede 
14. MBO Amersfoort 
15. MBO Rijnland (voorheen ID College en ROC Leiden) 
16. MBO Utrecht  
17. Noorderpoort 
18. Regio College 
19. Rijn IJssel 
20. ROC A12 
21. ROC De Leijgraaf 
22. ROC Friese Poort 
23. ROC Horizon College 
24. ROC Kop van Noord-Holland 
25. ROC Leeuwenborgh 
26. ROC Menso Alting 
27. ROC Midden Nederland 
28. ROC Mondriaan 
29. ROC Nijmegen 
30. ROC Nova College 
31. ROC Rivor 
32. ROC Ter AA 
33. ROC Tilburg 
34. ROC Top 
35. ROC van Amsterdam 
36. ROC van Flevoland 
37. ROC van Twente 
38. ROC West-Brabant 
39. Scalda 
40. Summa College 
41. Zadkine  
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