
 

 
 
 
  

 Activiteitenplan 2018 

 Bedrijfstakgroep Entree  

 

 Btg Entree 

Positioneren en verbinden  

 



2017-906214466-71 2/18 

 
  

Auteur(s) : Karin Lukassen, beleidsadviseur Entree  
MBO Raad : Houttuinlaan 6 

Postbus 2051 
3440 DB  Woerden 
T: 0348 - 75 35 00 
E: info@mboraad.nl 
I: www.mboraad.nl 

Woerden : 23 november 2017 
Versienummer : 1.0 

mailto:info@mboraad.nl


2017-906214466-71 3/18 

Voorwoord 
 
2018: het jaar van positioneren en verbinden! 
 
Tweeduizend achttien is het jaar voor Entree waarin we in een nieuw jasje een krachtigere vorm van 
belangenbehartiging, kennisdeling en samenwerking aan projecten kunnen en mogen vormgeven. 
Door de btg kunnen we nog krachtiger dan voorheen tijdens het platform Entree en haar voorgangers 
het belang van onze doelgroepen sterk maken voor de ‘juiste’ positionering van Entree: binnen de 
mbo-school, in de regio en binnen het mbo stelsel. Binnen de mbo-school gaat het met name om de 
organisatorische positionering en afwegingen die daarbij gemaakt worden. De positionering in de 
regio heeft onder andere te maken met de afstemming in de driehoek met het werkveld en de 
gemeenten (sluitende aanpak) en de relatie met het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, 
de ISK en het vmbo in de regio. Tot slot gaan we onze krachten bundelen voor een sterke 
positionering van Entree in het mbo stelsel. Onze doelgroepen verdienen het om een beroepsgerichte 
en –kwalificerende Entreeopleiding binnen het mbo te volgen!  
In deze drieslag zit de uitdaging voor het komend jaar. Het bevat organisatorische, inhoudelijke en 
strategische componenten. In dit activiteitenplan wordt weergegeven hoe we daar als bedrijfstakgroep 
het komend jaar een bijdrage aan willen leveren. 
 
Het werken aan een sterkere positionering van Entree kan een mbo-school niet alleen. Tweeduizend 
achttien staat wat mij betreft dan ook in het teken van ‘verbinden’. Mbo-scholen onderling, mbo en 
pro/vso/vmbo/isk, mbo en werkveld, mbo en (lokale) overheden (sociaal domein), Entree in de 
beroepskolom….allerlei verbindingen die het komend jaar nog intensiever nodig zijn om onze 
opdracht ‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen!’ waar te kunnen maken. 
 
De verbinding tussen de scholen wordt op velerlei manieren vormgegeven, in het bijzonder in onze 
‘nieuwe’ bedrijfstakgroep. In het kader van belangenbehartiging slaan we de handen ineen: samen 
kunnen we immers slagvaardiger zijn. Steeds meer richtinggevende beleidsmaatregelen komen op 
ons af. Denk aan doelmatigheid van het onderwijs, vertrouwen in de waarde van het Entree diploma, 
verbetering van de examenkwaliteit, flexibilisering van het mbo, toegankelijkheid van het mbo, 
keuzedelen, certificaten, enzovoorts. Het is meer dan voorheen van belang hier gezamenlijk zicht op 
te krijgen, standpunten in te nemen en afspraken over te maken. Hoe pakken we dit binnen Entree 
op? 
We inspireren elkaar door kennis en ervaring uit te wisselen. Dit doen we niet alleen tijdens onze 
Algemene Ledenvergaderingen en vergaderingen met het onderwijscluster, maar dat zullen we zeker 
jaarlijks tijdens onze conferentie doen.  
 
Ook binnen onze bedrijfstakgroep zal nadrukkelijker verbinding tussen diverse gremia gelegd moeten 
worden om zo de last en ruggespraak te borgen om uiteindelijk te komen tot goede landelijke 
afspraken in paritair verband. SBB faciliteert de paritaire verbinding (tac Entree), maar wij zullen zelf 
scherp en proactief moeten handelen om deze verbinding doelgericht vorm en inhoud te blijven geven 
en ons daarin nog beter te positioneren. Wederzijds vertrouwen is essentieel. Directe verbinding 
tussen de onderwijsleden van de tac Entree en de kerngroepleden/clustercommissieleden is cruciaal. 
In 2018 nemen we de tijd om ons daarin nog beter te positioneren. Dit zal hand in hand gaan met de 
bestuurlijke evaluatie van SBB.  
 
Cross-overs en bovensectorale verbindingen zowel binnen het kwalificatiedossier Entree als binnen 
de beroepskolom zijn meer dan ooit noodzakelijk en in ontwikkeling. Het is van belang om samen met 
onze sociale partners en overheden meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en kansen die dit heeft 
ten behoeve van de toekomst van onze studenten. Daarvoor is ook expliciet de verbinding met de 
sectorale bedrijfstakgroepen nodig.  
 
In het kader van de verbindingen die we moeten leggen, vraag ik speciale aandacht voor de 
ontwikkelingen in het sociaal domein. Het is meer dan ooit van belang een goede dialoog te voeren in 
de driehoek onderwijs-arbeidsmarkt-overheid om ervoor te zorgen dat de 
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jongeren en (jong)volwassenen die (nog) niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen niet tussen 
wal en schip vallen door allerlei botsende systemen. Het afstemmings- en synergievraagstuk is 
inmiddels door diverse inspanningen luid en duidelijk op de kaart gekomen. Er moeten samen 
oplossingen uitgewerkt worden voor deze doelgroepen in de overgang van school naar werk, bij de 
ondersteuning naar werk en bij de ondersteuning in en of terugkeer naar onderwijs (LLO). In 2018 
moeten we met onze partners investeren in de realisatie van de sluitende aanpak, zowel landelijk als 
regionaal.  
 
Niet alleen het bovenstaande, maar het gehele activiteitenplan vertalen we dit jaar in een aantal 
kernboodschappen. Kernboodschappen waarmee wij onze identiteit laten zien, visie uitstralen en 
aangeven wat wij van belang vinden gezamenlijk te doen. Kernboodschappen die we kunnen 
uitdragen naar onze stakeholders om de dialoog daadwerkelijk vorm te geven. 
Wederzijds vertrouwen, weten waar je van bent, waar je aan toe bent én duidelijkheid over de 
wederzijdse wensen en behoeften is essentieel voor ons als bedrijfstakgroep. 
Alleen dan kan er verbinding tot stand komen en kan ons Entree-onderwijs op een kwalitatief 
hoogwaardige wijze aangeboden worden. 
 
De beschreven dynamiek voor 2018 maakt het noodzakelijk om als collectieve, sectorale 
belangenbehartiger proactief te blijven opereren en de rollen die daarbij horen met enthousiasme te 
blijven vormgeven. 
 
Ik zie uit naar een prachtig jaar, met veel inspiratie, acties en samenwerkingen. Ik wens eenieder 
daarbij veel succes, lef en plezier toe. 
 
 
Hanneke Berben 
Voorzitter bedrijfstakgroep Entree  
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Entree 
 
De bedrijfstakgroep Entree is één van de negen bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de 
brancheorganisatie voor mbo-scholen. 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/opleiding onderwerpen in 
te brengen dan wel in te stemmen met 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).  
 
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 en in de 
tac Entree. Het gaat hierbij om een doeltreffende inbreng voor: 
- de door SBB in sectorkamers en tac Entree belegde thema’s (kwalificeren en examineren, 

bpv en doelmatigheid), en  
- andere thema’s op basis van het (sectorkamer)jaarplan.  

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 ruggespraak met de btg-leden is daarbij essentieel.  
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad 
https://www.mboraad.nl/sectoren 
 
Meer informatie over de btg’s vindt u via de website van de MBO Raad 
https://www.mboraad.nl/sectoren   

1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen  
De btg Entree ontwikkelt beleid gericht op het landelijke onderwijsveld. Het hoofddoel is een 
optimale aansluiting van het onderwijs op het afnemende werkveld en (vmbo-, Pro, VSO) 
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 onderwijs in het krachtenveld met 
sociale partners, vakministeries, et cetera; 

https://www.mboraad.nl/sectoren
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- Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de tac Entree als ook 
andere landelijke gremia door (vormen van) achterbanraadpleging; 

- Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het onderwijs, inclusief het maken 
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 vertegenwoordigers, met name gericht op inhoudelijke 

(opleidings)vraagstukken; 
- Stimuleren van uitwisseling en samenwerking op het gebied van professionalisering. 

• Projecten 
- Landelijke projecten initiëren voor versterking van het onderwijs, zoals (meer) 

standaardisering om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en borgen en zo het 
vertrouwen van 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. Hierover leest u verderop in dit 
activiteitenplan. 
 

1.3 Over de btg Entree 
In augustus 2017 is het platform Entree officieel overgegaan in de btg Entree. Door deze btg-
vorming kan nog krachtiger dan voorheen de belangenbehartiging voor de Entree-opleiding en 
de Entree-doelgroepen vanuit onze vereniging plaatsvinden. De Entree-opleiding is een 
beroepskwalificerende opleiding en daar maken we ons hard voor. Evenals de andere 
beroepsopleidingen in het mbo past het dat ook voor Entree in de bedrijfstakgroepenstructuur 
van de MBO een plaats is.  
De btg Entree is ten opzichte van de andere bedrijfstakgroepen binnen de MBO Raad een 
sectoroverstijgende bedrijfstakgroep. Dit betekent dat de btg Entree nadrukkelijk de verbinding 
moet en wil zoeken met de andere bedrijfstakgroepen om naast de unieke positie van de Entree 
en haar doelgroepen, ook de sectorale belangen in de beroepskolom samen te behartigen. 
 
De bedrijfstakgroep Entree kent een algemene ledenvergadering met een dagelijks bestuur (de 
kerngroep). Vrijwel alle scholen die de Entree-opleiding uitvoeren zijn lid van de btg Entree (zie 
bijlage 5). De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van de algemene ledenvergadering, 
inclusief de bestuurders die namens het onderwijs deel uit maken van de thema-
adviescommissie Entree bij SBB.  
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Daarnaast kent de btg Entree een onderwijscluster Entree met een agendacommissie (de 
onderwijsclustercommissie). De onderwijsclustercommissie wordt voorgezeten door een 
kerngroeplid. 
 
Algemene informatie over de btg Entree kunt u vinden via de link 

https://www.mboraad.nl/sectoren/entreeopleidingen 

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.  
 
Naast de acht sectorkamers kent SBB voor het paritaire overleg over de Entree opleiding een 
tac Entree. Om de last en ruggespraak van het (sectorale) onderwijs te borgen is er een directe 
verbinding tussen de onderwijsleden van de sectorkamers en de tac Entree en de kerngroepen 
van de bedrijfstakgroepen. De onderwijsleden van de sectorkamers en de tac Entree 
(bestuurders van mbo-scholen) zitten in ieder geval in de kerngroep van de btg. Binnen een btg 
zijn een of meerdere onderwijsclusters geformeerd rond verwante opleidingsclusters waarbij 
sprake kan zijn van een (coördinerende) clustercommissie.  
 
De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en 
nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer, de tac Entree en marktsegmenten.  
 
Achtergrondinformatie 
Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers,  
marktsegmenten en de contactpersonen. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-
sectorkamers.html  
Informatie over de tac Entree en de contactpersonen vindt u via bijgaande link https://www.s-
bb.nl/samenwerking/thema-adviescommissies/tac-entree 
 

  

https://www.mboraad.nl/sectoren/entreeopleidingen
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
https://www.s-bb.nl/samenwerking/thema-adviescommissies/tac-entree
https://www.s-bb.nl/samenwerking/thema-adviescommissies/tac-entree
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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. 

 
Het gaat om: 
1. Activiteiten gericht op examinering 

Het ministerie van OCW, de MBO Raad en NRTO ondertekenden op 1 oktober 2015 een 
gezamenlijke examenagenda. Deze bevat afspraken om de examinering in het mbo qua 
processen, producten én kwaliteitsborging op een hoger plan te brengen. De 
bedrijfstakgroepen hebben in 2015 al een aantal examineringsprojecten in gang gezet. Elke 
btg beziet welke aanvullende activiteiten nodig zijn voor onomstreden examinering van 
(nieuwe) kwalificaties en keuzedelen in 2020 die het vertrouwen geniet van studenten, 
bedrijfsleven, inspectie, OCW en het toeleverend/afnemend onderwijsveld. 

2. Activiteiten gericht op de implementatie van herziene kwalificaties en keuzedelen 
In augustus 2016 zijn alle scholen gestart met de nieuwe dossiers, inclusief keuzedelen. Een 
majeure verandering voor studenten, opleidingsteams en het werkveld. De introductie van 
keuzedelen in combinatie met nieuwe dossiers en kwalificaties vraagt om gerichte en 
samenhangende activiteiten van alle btg’s om scholen te ondersteunen, stimuleren en in 
samenwerking met elkaar te zorgen voor een uitstekende en onbesproken implementatie. 
Scholen examineren de keuzedelen en zijn ook onderwerp van inspectietoezicht. Naar 
verwachting vallen keuzedelen vanaf cohort 2018-2019 onder de slaag-/zakregeling. 

3. Activiteiten gericht op analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers 
In diverse branches spelen vraagstukken op het gebied van een landelijk (sectoraal) dekkend 
en doelmatig opleidingsaanbod. De bedrijfstakgroepen als landelijk (sectoraal) platform voor 
scholen zijn het gremium om de feiten en cijfers door SBB aangeleverd te duiden 
(kwantitatief en kwalitatief) en de door bedrijfsleven geadresseerde (landelijke, sectorale) 
vraagstukken in btg-verband te bespreken. 

 

2.1 Kernboodschappen en activiteiten btg Entree 2018 
De btg Entree heeft passend bij de hiervoor genoemde activiteiten en bij de visie die we willen 
uitstralen een aantal kernboodschappen geformuleerd. Kernboodschappen waarmee wij onze 
identiteit laten zien en aangeven wat wij van belang vinden gezamenlijk te doen. Onder iedere 
kernboodschap zijn vooralsnog een aantal activiteiten genoemd die de btg Entree in 2018 uit 
zal voeren. Echter, dit activiteitenplan is geen statisch plan. De activiteiten zijn continu in 
ontwikkeling en afhankelijk van ontwikkelingen om ons heen. Dit betekent dat gaandeweg het 
jaar activiteiten wellicht minder aandacht zullen krijgen dan nu voorzien en andere activiteiten 
aanvullend opgepakt zullen worden. Deze dynamiek is nodig, maar zal altijd passen bij de 
kernboodschappen die voor de btg Entree van belang zijn. 
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2.1.1 Kernboodschap 1: Goede Entree-opleiding 

Iedere jongere en (jong)volwassenen die extra ondersteuning nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen om in onze maatschappij, in een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt een 
passende plek te vinden, verdient een goede Entree-opleiding. Met een warme hand op de 
schouder willen we blijven investeren in deze doelgroepen en in een kwalitatief goede opleiding. 
De organiseerbaarheid en de betaalbaarheid in relatie tot de kwaliteit die we willen leveren dient 
in de juiste verhouding gebracht te worden. 
 
Activiteiten/thema’s: 

• Onderhoud plegen aan het kwalificatiedossier in SBB verband; 
• Advisering richting beleidsmakers over de effecten van ingezet beleid, onder andere 

over: 
o examinering (examenfabriek; pedagogisch klimaat staat onder druk?!) en 

certificering/diplomasplitsing; 
o maatwerk binnen Entree; 
o doelgroepregister; 
o impact keuzedelen (niet passend/geen toegevoegde waarde bij opdracht          

1-jarige Entree opleiding); 
o impact algemeen vormend onderwijs binnen Entree; 

• LOB uitwerken als fundament voor een leven lang ontwikkelen; 
• Civiel effect van Entree beter in beeld brengen; 
• Aanvullend op de OCW bekostiging in kaart brengen welke andere 

financieringsmogelijkheden er zijn en hoe deze aan te wenden zijn. 
 
 

2.1.2 Kernboodschap 2: Entree-onderwijs is beroepsonderwijs 

Entree-onderwijs is beroepsonderwijs! Het doel van de entree-opleiding is het ontwikkelen van 
een beroepsidentiteit. Entree moet onderdeel blijven van het mbo stelsel voor 
beroepsonderwijs en zo breed toegankelijk blijven voor een breed scala van studenten (starters, 
herstarters en doorstarters)! 
 
Activiteiten/thema’s: 

• Lobby voor blijvende positionering van Entree binnen het mbo; 
• Ten behoeve van een bepaalde doelgroepen gelijktijdig vormgeving van een passende, 

stevige samenwerking met aanpalende onderwijssoorten, zoals het vmbo, vso, pro en 
isk. Welke mogelijkheden zijn er? Waar zijn goede voorbeelden? Wat is nodig om dit te 
bereiken? 
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2.1.3 Kernboodschap 3: Co-creëren 

Binnen het sociaal domein willen en moeten we in gelijkwaardigheid en in vertrouwen 
integraal werken aan nieuwe co-creaties die ervoor zorgen dat jongeren en 
(jong)volwassenen op weg naar zelfstandigheid, die (nog) niet in staat zijn een startkwalificatie 
te behalen, in hun kracht gezet worden en niet meer tussen wal en schip vallen door allerlei 
botsende systemen. De regio is aan zet; landelijk moet faciliteren (wet- en regelgeving, 
procesmatige en inhoudelijke ondersteuning…). 
 
Activiteiten/thema’s: 

• Samenwerken met alle partners in het sociaal domein (onderwijs, overheden, 
arbeidsmarkt, kennisinstituten zorg etc.) die nodig zijn om een sluitende aanpak binnen 
de onderwijskolom en tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. De komende 
jaren zal samen, slim en slagvaardig gewerkt moeten worden om kansen te creëren 
voor onze jongeren en (jong)volwassenen. Dit zullen we onder andere vormgeven in de 
werkgroep sluitende aanpak SBB, met de G32 en met de betrokken ministeries in een 
landelijke werkagenda; 

• In beeld brengen van ons netwerk en alle overlegtafels waarin we actief zijn. 
 

 

2.1.4 Kernboodschap 4: Flexibel, breed, cross sectoraal 

De veranderingen op de arbeidsmarkt en de veranderende beroepen leiden meer en meer tot 
de wens en de behoefte aan flexibeler, breder, cross sectoraal opgeleide beroepskrachten 
(ook op het niveau van Entree en mbo niveau 2). Deze kansen en uitdagingen willen we 
benutten, zowel binnen het dossier Entree als binnen de beroepskolom.  
 
Activiteiten/thema’s: 

• Het creëren van meer flexibiliteit van de Entree profielen; 
• Nader onderzoeken van de relatie Entree en Boris/praktijkverklaringen (Boris explicieter 

betrekken in de tac Entree); 
• De consequenties voor de bpv analyseren (w.o. brede accreditatie); 
• Verkenning uitvoeren over de sluitende verbinding Entree en niveau 2 (breed opleiden 

op de lagere niveaus). 
 
 

2.1.5 Kernboodschap 5: Feiten en cijfers 

Wij willen beter en sneller in kunnen spelen op vragen en behoeften, alsmede te kunnen 
voorspellen welke kansen er liggen in de toekomst. Daarvoor vinden we het van belang om de 
ontwikkelingen en discussies over Entree te onderbouwen met big data. Er zijn veel gegevens 
beschikbaar afkomstig uit verschillende bronnen, maar het systematisch, gestructureerd 
ordenen en samenbrengen hiervan ontbreekt.   
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Activiteiten/thema’s: 
• Overzicht maken en analyseren van bestaande en vindbare kwantitatieve gegevens 

over Entree om zo te komen tot een compleet, uniek verhaal; 
• Daar waar essentiële kwantitatieve informatie ontbreekt, kwantitatief onderzoek laten 

uitvoeren. 
 
 

2.1.6 Kernboodschap 6: Profilering en imago 

Wij willen met onze passie en betrokkenheid laten zien wie we zijn, wat we goed doen, wat we 
jongeren bieden en wat we daarbij van partners nodig hebben. We werken, in balans tussen 
‘passie en betrokkenheid’ en ‘zakelijkheid’, aan onze profilering en imagoverbetering van 
Entree. 
 
Activiteiten/thema’s: 

• Ontwikkelen van een krachtige visie op de positionering van Entree (binnen de mbo 
instelling, in de regio en in het mbo stelsel);. 

• Inzichtelijk maken van Entree: opleiding, doelgroepen en omgeving door onder andere 
filmmateriaal, studentprofielen,… 
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3 Bijlagen 
 

1. Mindmap; 
2. Samenstelling kerngroep en onderwijsclustercommissie btg Entree;  
3. Vergaderplanning 2017-2018; 
4. Werkomgeving Extranet; 
5. Aangesloten leden 

 
 

 



 

Bijlage 1  Mindmap 
 



 

Bijlage 2  Samenstelling diverse gremia  
 

 
Samenstelling kerngroep btg Entree 
Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
H. Berben ROC Nijmegen voorzitter 
K. Apperloo mboRijnland roc 
G. van Bezooijen ROC Nova College roc 
H. Everhardt Noorderpoort roc 
K. Hol-Kruimink Deltion College roc 
M. Kool Regio College roc 
M. Kroeze ROC van Twente roc 
D. Meeuwen van Hoornbeeck College roc 
T. Vos ROC van Twente roc 
T. Wennink Onderwijsgroep Noord aoc 

 
 
Samenstelling clustercommissie btg Entree 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
K. Hol-Kruimink Deltion College Voorzitter 
L. Cazemier ROC Da Vinci College Lid 
J. Cörvers Albeda College Lid 
M. Mulders ROC De Leijgraaf Lid 

 

Onderwijsleden tac Entree 
Naam Mbo-school Functie (in kerngroep) 
H. Berben  ROC Nijmegen voorzitter 
D. van Meeuwen  Hoornbeeck College roc 
T. Vos  ROC van Twente roc 
T. Wennink  Onderwijsgroep Noord aoc 

 



 

Bijlage 3  Vergaderplanning 2017-2018 
 

Vergaderschema 
btg Entree 2017-
2018                    Tijd september oktober november december  januari februari maart april mei juni 
SBB - ter info                       
TAC Entree 
locatie SBB, Louis 
Braillelaan 24, 
Zoetermeer 

10.00-12.00 
14 

ROC 
Nijmegen 

    6   1 
SBB   19 

SBB   14 
SBB 

Btg Entree: ALV en kerngroep 
Algemene 

Ledenvergadering 
btg Entree                     

10:00-13:00 
21 

MeetINoffice 
Congreszaal 

  23 
MeetINoffice 

Vesting 

  
 

8 
MeetINoffice 

Vesting 

 
26 

MBO Raad  
reserve17  
MBO Raad  

  

Kerngroep btg 
Entree incl. voor-

overleg TAC 
Entree                                      

10:00-13:00     
9 

ROC 
Nijmegen 

 
25 

ROC 
Nijmegen 

   12 
ROC 

Nijmegen 
  

7 
ROC 

Nijmegen 

Kerngroep btg 
Entree Beleidsdag 09:30-16:00 

7 
Beau, 

Nijmegen                   
Conferentie 
voltallige btg 

Entree (ALV en 
Onderwijscluster) 

09:30-16:30   
4 

Kontakt der 
Kontinenten, 
Soesterberg 

                

Btg Entree: Clustercommissie/Onderwijscluster 

Clustercommissie 
btg Entree      

14 
14:00-16:00 
MBO Raad, 

Polanen 
  

1 
14:00-16:00 
MBO Raad,  

Linschotenzaal 
30 

10:00-12:00 
MBO Raad, 

Polanen 

    
8 

14:00-16:00 
MeetINoffice 

  
5 

10:00-12:00 
MBO Raad, 

Polanen 
    

Onderwijscluster  
btg Entree                                     10.00-13:00       14 

MBO Raad      22 
MBO Raad    24 

MBO Raad    

 



 

Bijlage 4  Werkomgeving Extranet 
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Bijlage 5 Leden btg Entree 
 

1 Albeda College 
2 Alfa-College 
3 Arcus College 
4 Aventus 
5 Clusius College 
6 Deltion College 
7 Drenthe College 
8 Friesland College 
9 Gilde Opleidingen 

10 Graafschap College 
11 Groene Welle 
12 Helicon Opleidingen 
13 Hoornbeeck College 
14 Koning Willem I College 
15 Landstede 
16 Leeuwenborgh 
17 MBO Amersfoort 
18 MBO Utrecht 
19 mboRijnland 
20 Noorderpoort 
21 Nordwin College 
22 Onderwijsgroep Noord 
23 Onderwijsgroep Tilburg 
24 Regio College 
25 Rijn IJssel 
26 ROC A12 
27 ROC Da Vinci College 
28 ROC De Leijgraaf 
29 ROC Friese Poort 
30 ROC Horizon College 
31 ROC Kop van Noord-Holland 
32 ROC Midden Nederland 
33 ROC Mondriaan 
34 ROC Nova College 
35 ROC Nijmegen 
36 ROC Rivor 
37 ROC Ter AA 
38 ROC TOP 
39 ROC van Amsterdam 
40 ROC van Flevoland 
41 ROC van Twente 
42 ROC West-Brabant 
43 Scalda 
44 Scholengemeenschap De Rooi Pannen 
45 Summa College 
46 Wellantcollege 
47 Zadkine 
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