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Voorwoord
De btg VGG is nu bijna drie jaar onderweg. We kunnen trots zijn op hetgeen we neergezet hebben en
aan het door ontwikkelen zijn, dit geeft een sterk vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarbij de
samenwerking in onze btg krachtig is en blijft. Dat samenwerking onze kracht is blijkt ook uit de
respons van de evaluatie van dit jaar, waarbij de btg VGG gemiddeld een 7,6 scoorde. (Reacties op
de vraag Het meest sterke punt van de btg waar ik lid van ben is… waren o.a. ‘betrokkenheid’,
‘verbindende kracht onderwijsorganisaties, organiseren gezamenlijkheid’, ‘open houding van de leden
en de transparantie’.)
Dit jaar zetten we door om aan de slag te gaan met de toekomst, te zien in de thematische Algemene
Ledenvergadering, de innovatie-agenda, waarbij we innovatie echt kunnen beleven en de Inspiratie
dag in Rotterdam in 2018.
Trots zijn we ook op de vele projecten en activiteiten en de onderlinge samenwerking tussen de
onderwijsclusters. Het voordeel van zoveel diversiteit is wel dat we elkaar kunnen inspireren, samen
zaken kunnen oppakken en samenwerken met andere sectoren. Ook onze collega’s vanuit het Groen
zijn bijna volledig onderdeel van onze btg familie. Groen Onderwijs nu onder verantwoordelijkheid van
OCW, een flinke stap vooruit.
Kortom, ik zie uit naar een prachtig jaar, met veel inspiratie, acties, samenwerkingen en nieuwe
coalities. Ik wens eenieder hierbij veel succes, lef en plezier toe.
Ricardo Winter,
voorzitter btg VGG
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1

Activiteiten btg VGG 2018

De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid zal zich in 2018 richten op de volgende
activiteiten, geordend volgens de drie kerntaken van de btg:
1. belangenbehartiging
2. kennisdeling
3. projecten
Bij veel van deze activiteiten wordt daarbij gericht gekeken naar innovaties en toekomstverwachtingen
van de sectoren binnen Voedsel, Groen en Gastvrijheid. Deze thema’s zijn de rode draad voor de btg
in 2018.
In 2017 heeft een evaluatie van de btg’s plaatsgevonden onder de leden van de btg’s. De resultaten
van deze evaluatie bij de btg VGG zijn mede de input voor het uit te werken plan om de onderlinge
samenwerking, afstemming en synergie in de btg VGG te versterken.

1.1

Belangenbehartiging

Kerngroep en onderwijsclusters behartigen de belangen van het onderwijs in de sectoren Voedsel,
Groen en Gastvrijheid in verschillende gremia. Voorbeelden van die gremia zijn:
•
•

SBB (sectorkamer en marktsegmenten)
overleg met vertegenwoordigers brancheorganisaties, vaak voortkomend vanuit een
convenant of samenwerkingsovereenkomst

•

samenwerking met het team Onderwijs & Strategie binnen de MBO Raad

•

overleg met examenleveranciers

•

vakinhoudelijk overleg met de betrokken ministeries (o.a. EZ, I&M)

SBB (sectorkamer en marktsegmenten)
De kerngroep en onderwijscluster is de achterban van de onderwijsvertegenwoordigers in de
sectorkamer en de marktsegmenten van VGG. Daarvoor worden de agenda’s van sectorkamer en
marktsegmenten voorgesproken tijdens de onderwijscluster- en kerngroep overleggen van de btg.
Voorzitters van de onderwijsclusters zijn ook lid van de kerngroep om de sectorkamerleden van
informatie uit de onderwijsclusters te voorzien.
In 2017 is er een evaluatie geweest naar de (door)ontwikkeling van SBB. De aanbevelingen die als
resultaat uit deze evaluatie naar voren zijn gekomen, zullen in 2018, waar nodig, geïmplementeerd
worden. Tegelijkertijd is er in 2017 binnen de sectorkamer VGG gewerkt aan het ontwikkelen van een
efficiëntere overlegstructuur. Met ingang van 2018 wordt gestart met de invulling van deze structuur,
waarbij vooral maatwerk en expertise leidend zullen zijn. De onderwijsleden van sectorkamer VGG en
onderliggende marktsegmenten bewaken daarbij dat de belangen van de achterban niet in het geding
komt.

2017-906214466-71

5/23

Overleg brancheorganisaties
Ook in 2018 zijn overleggen en gezamenlijke activiteiten met brancheorganisaties gepland. De
overleggen gaan vaak samen met een convenant of een samenwerkingsagenda. Hieruit komen
gezamenlijke projecten en activiteiten voort. Voorbeelden van convenanten zijn:
•

2015: Samenwerkingsagenda Horeca met KHN

•

2016: Ruim Baan voor Recreatie 2.0 met KIKK Recreatie en Platform VMBO-HBR

•

2014: Convenant opleidingen Haarverzorging met Branche Platform Kappers

•

2016: Convenant met de Sector Raad Paard en Stichting ORUN

• 2015: Convenant tussen bedrijfsleven Groen en de Aoc’s betreffende VCA
Onderwijscluster Gastvrijheid
•

Een delegatie van de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH) heeft regelmatig overleg met
KHN, en waar nodig ook met FNV Horeca.

•

De Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR) heeft overleg met KIKK Recreatie.
Daarnaast is er frequent contact met de ANVR.

•

De Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD) is via de WDFD-voorzitter
vertegenwoordigd in de onderwijscommissie van FMN.

•

Bij de Werkgroep Directeuren Voeding (WDV) schuift standaard een vertegenwoordiger van

de NBOV aan.
Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging
•

Structureel overleg met Branche Platform Kappers, waarin ANKO, FNV Mooi en CNV zijn

vertegenwoordigd. Ook met de ANBOS en ProVoet is regelmatig contact.
Onderwijscluster Groen
•

Samenwerking met het werkgevers platform waar alle groene brancheorganisaties in
vertegenwoordigd zijn

•

Structureel overleg tussen de bestuurlijke accountmanagers bedrijfsleven en
directies/voorzitters van de brancheorganisaties (VHG, VBW, Cumula, Dibevo, KNHS, SRP,
LTO)

•

Overleg met LTO over de beroepenveld-commissies in de verschillende regio’

Samenwerking met het team Onderwijs & Strategie binnen de MBO Raad
Aansluiting bij de actualiteit en inzet vanuit de landelijke behartiging en deze te vertalen naar de
sectorale impact (kansen en risico’s op de korte en lange termijn) is van wezenlijk belang voor beide
teams. Dit om een proactieve belangenbehartiging te realiseren en gedegen sectoraal advies te
geven.
Overleg met examenleveranciers
Vanuit de activiteiten uit de examenagenda mbo komen vraagstukken naar de examenleveranciers.
Het betreft nu met namen de invoering van de validerings routes en de implementatie van de z.g.
norm. Tevens is nu een site (www.exameninstrumenten.nl) waar alle examenleveranciers alle
examens voor de kwalificatiedossiers en keuzedelen kenbaar maken.
Tussen de examenstichtingen die beheerd worden door Examenservices en
de btg’s is veel onderling contact. Voor btg VGG gaat het dan om
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Examenwerk en Stichting Platform Examinering UV. Overleg gaat vooral over de ontwikkeling en het
onderhoud van de examenproducten en http://praktijkbeoordelen.nl
Vakinhoudelijk overleg met de betrokken ministeries (o.a. EZ, I&M)
Vanuit de ministeries komen vakinhoudelijk vraagstukken ook deels naar de btg VGG. Het betreft hier
bijvoorbeeld de vermelding van de wettelijke vereisten in het kwalificatiedossiers.

1.2

Kennisdeling

Bijeenkomsten/vergaderingen
•

Zoals ieder jaar vindt kennisdeling binnen de btg vooral plaats via de structurele
onderwijsclusterbijeenkomsten (voor Gastvrijheid zijn dat de bijeenkomsten van de
werkgroepen directeuren en onderwijswerkgroepen). Incidenteel worden thematische
bijeenkomsten georganiseerd.

•

Ook de halfjaarlijkse ALV, waaraan altijd een themadagdeel wordt gekoppeld, is een middel
om kennis te delen.

•

Nieuw in 2017 is een halfjaarlijkse bijeenkomst voor MVT-docenten in de
gastvrijheidsopleidingen. Dit wordt gecontinueerd in 2018.

Btg VGG Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt vier tot zesmaal per jaar verspreid waarin nieuws uit de onderwijssector en de
verschillende branches van verschillende bronnen is samengevat.
MBO Raad Extranet
Sinds medio 2017 hebben leden van de btg VGG ook toegang tot een gesloten internetomgeving
(extranet.mboraad.nl) waar nieuws te vinden is, kennis gedeeld kan worden en samengewerkt kan
worden aan documenten. Dit extranet wordt nog niet vaak bezocht. In 2018 worden stimulerende
acties ondernomen om het aantal bezoeken te verhogen.
Conferenties
Onderwijscluster Gastvrijheid
•

Tot 2017 organiseerde iedere werkgroep directeuren (Horeca, Toerisme en Recreatie,
Facilitaire Dienstverlening en Voeding) zijn eigen conferentie of themadag. Voor 2018 is
besloten om voor de gehele onderwijscluster Gastvrijheid in maart een conferentie te
organiseren. Het thema van deze conferentie is breed genoeg om dit gezamenlijk te
organiseren: “Innovaties en de toekomst van onderwijs in de ambachtelijke en
gastvrijheidsberoepen”

Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging
•

Organiseert in november 2018 de, inmiddels traditionele, UV-tweedaagse. Ook daar staat
innovatie en toekomst van de branche centraal staan.
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Btg VGG Inspiratie dag / Experience Day
Na het succes van de “btg VGG Experience Day” in februari 2017, heeft de kerngroep besloten om op
11 april 2018 een volgende Inspiratie dag te organiseren. Een dag waarbij alle leden de gelegenheid
krijgen om in Rotterdam bedrijven te bezoeken uit de VGG sectoren die met mooie, innovatieve
concepten werken. Een dag om nieuwe ideeën op te doen, en tegelijkertijd een dag om onderling te
netwerken.
Als Spin-off van de Inspiratie dag in 2017 start de btg VGG in 2018 ook met een nieuw initiatief: door
het jaar heen worden leden de mogelijkheid geboden om bezoeken te brengen aan bedrijven en
scholen die met innovatieve concepten werken en dat met onze leden willen delen. Voor 2018 wordt
getracht om 5-6 ontmoetingen te organiseren.
Beantwoording van vragen
Binnen de btg komen veel inhoudelijke vragen binnen bij de beleidsadviseurs en secretaresses, deze
worden zoveel mogelijk beantwoord en waar nodig wordt doorverwezen naar de juiste informatiebron.
Vragen komen binnen via email, website en telefonisch contact met de adviseurs.

1.3

Projecten en activiteiten

Wedstrijden
Onderwijscluster Gastvrijheid
•

Toerisme en Recreatie wedstrijden worden in maart 2018 in eigen beheer van de WDTR
georganiseerd. In 2017 is de mogelijkheid onderzocht om deze wedstrijden bij Skills onder te
brengen. De WDTR heeft uiteindelijk besloten om de organisatie toch in eigen hand te
houden.

•

Facilitaire Dienstverlening wedstrijden zijn bij Skills ondergebracht. In de WDFD is wel de
afspraak gemaakt om korte lijnen te onderhouden met de organisatie. Dat gebeurt in 20172018 door een van de leden van de WDFD als contactpersoon naar Skills in te zetten.

Convenantafspraken
Verschillende gremia van de btg VGG hebben samenwerkingsafspraken met werkgevers en
werknemers uit de branche. Vanuit deze convenanten worden in 2018 diverse projecten geïnitieerd.
Onderwijscluster Gastvrijheid
•

Vanuit het convenant met KHN is de WDH betrokken bij het organiseren van een bijeenkomst
voor vertegenwoordigers van onderwijs en arbeidsmarkt over de toekomst van de
horecabranche. Wat wordt er in de toekomst verwacht van werknemer, werkgever en
opleidingen om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen in de samenleving en om
werknemers duurzaam inzetbaar te maken.

•

Ruim Baan voor Recreatie 2.0 is een Convenant van de WDTR met KIKK recreatie en
Vereniging van Scholen met een Horeca Opleiding (VSHO). In de nieuwe vmbo-profielen is
recreatie gekoppeld aan horeca en bakkerij (HBR). VSHO is betrokken bij dit profiel voor de
vmbo-opleidingen. Ruim Baan voor Recreatie onderzoekt komend jaar de mogelijkheden
voor een goede invulling van het vmbo recreatiedeel en de aansluiting tussen vmbo en mbo
recreatie-opleidingen.
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Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging
Onderwijscluster UV heeft al een paar jaar samenwerkingsafspraken met het BranchePlatform
Kappers (ANKO, FNV Mooi en CNV). In 2018 wordt een vervolg gemaakt met een aantal activiteiten,
die al in 2017 gestart zijn. De voornaamste hiervan zijn: de ontwikkeling van een Landelijk
Handboek BPV voor UV en de medewerking aan het opleveren van arbeidsmarkt- en
opleidingsgegevens voor de kappersbranche.
Onderwijscluster Groen
Vanuit het onderwijsclusters groen (en AOC Raad) zijn twee convenanten getekend:
•

Convenant VCA - Het betreft hier de afspraak dat de scholen ervoor zorgen dat leerlingen de
mogelijkheid krijgen om het VCA examen te doen alvorens zij een stage volgen. Voor
bedrijven in de groene sector is een VCA erkenning verplicht.

•

Convenant ORUN - Het betreft hier een vrijwillige afspraak met de Sector Raad Paard. Door
dit convenant wordt het mogelijk gemaakt dat afgestudeerde studenten paard en sport naast
hun diploma ook het ORUN certificaat ontvangen. Dit doordat lidmaatschap van examinatoren
bij de examenploeg van ORUN.

Leven Lang Ontwikkelen, Opleiden en examineren
Ten aanzien van opleiden en examineren zijn voor 2018 ook de nodige activiteiten gepland. Hierbij
wordt voornamelijk de meerwaarde van het samen optrekken ingezet.
In alle gremia worden activiteiten ontplooid om meer afstemming en samenwerking te krijgen in het
ontwikkelen, beheren en examineren van keuzedelen.
Onderwijscluster Gastvrijheid
•

De Werkgroep Directeuren Voeding (WDV) is voornemens om in 2018 een aanvang te maken
met het opzetten van een kennisplatform voor het delen van lesmateriaal en opdrachten voor
keuzedelen en de digitale bpv-tool (in samenwerking met Examenwerk). De WDV wil ook
samen met Examenwerk een evaluatie uitvoeren en eventueel een verbeterplan maken voor
de exameninstrumenten van Examenwerk voor de bakkersopleidingen.

•

Daarnaast is bij een van de leden van de WDV een initiatief ontstaan voor het ontwikkelen van
een kwalificatiedossier niveau 4 Boulanger. NBOV staat achter dit initiatief. De WDV heeft dit
opgepakt om samen te onderzoeken of dit initiatief levensvatbaar is.

•

De Werkgroep Directeuren Horeca heeft het initiatief opgevat om in 2018 een project van een
grotere omvang te starten. Dit project is gericht op de agenda van Leven Lang Ontwikkelen
en heeft als doel om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een systeem van Crebocertificaten voor keuzedelen en onderdelen van horecaopleidingen. Daarbij dient o.a. rekening
gehouden te worden met de al bestaande branchecertificaten in de horecasector.
•

Bij de Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD) is in 2017 een
aanvang gemaakt met de oriëntatie op de mogelijke ontwikkeling van een niveau 3
kwalificatie voor Facilitaire Dienstverlening.

•

Ten slotte blijven WDFD en WDTR ook in 2018 betrokken bij de ontwikkelingen rondom
het brede dossier Dienstverlening.
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Bijlage 1 Activiteitenoverzicht PDCA
ACTIVTEITEN 2018 - PDCA btg VGG Kerngroep
Projectnaam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Reguliere activiteiten / overleg
KG
18.1

kerngroep-overleg

Structureel overleg kerngroep btg. Is
ook vooroverleg sectorkamer

voorzitter

beleidsadviseur
en secretaresse

continu

4 x per jaar

KG
18.2

ALV / themadag

Overleg onderwijs en branche

voorzitter

voorzitter,
beleidsadviseur,

continu

2x per jaar

secretaresse
Intern btg / Vervolg Evaluatie btg en doorontwikkeling SBB
KG
18.3

Verbeterplan interne
organisatie en afspraken
btg VGG

Uitwerken activiteiten die voortkomen
uit evaluatie btg en doorontwikkeling
SBB. O.a. ten behoeve van

voorzitter

voorzitter
beleidsadviseurs

Kerngroep heeft behoefte aan mijlpalen om
als kerngroep te zien waar kerngroep en
onderwijsclusters staan.

samenwerking / afstemming tussen
kerngroep en onderwijsclusters.

Afspraken over hoofdthema’s en onderlinge
afstemming

Toekomst beroepen, innovatie en aansluiting arbeidsmarkt
KG
18.4

VGG Inspiratie dag

Conferentie btg VGG-breed gericht op
kennismaken met innovaties in de
branches

voorzitter

werkgroep

KG
18.5

“Op bezoek bij
innovatieve initiatieven”
werktitel: Introductie
Innovatieve Initiatieven
(triple i-bezoeken)

Plannen en organiseren van de
mogelijkheden voor leden om een
bezoek te brengen aan voorbeelden
van innovatie en toekomst uit de sector.

voorzitter

beleidsadviseurs
en secretaresses

11 april

1x per jaar, evt in combinatie met een ALV

Gedurende het hele jaar een aantal
bezoeken plannen bij innovatieve onderwijsen bedrijfsconcepten in de branches van de
btg VGG

status

ACTIVITEITEN 2018 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Gastvrijheid –
Clustercommissie Gastvrijheid
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Structureel overleg tussen voorzitters van de
Werkgroepen Directeuren. Doel: Afstemming
en samenwerking WD’s, voorbereiden
kerngroep overleg en marktsegmenten

voorzitter

beleidsadviseur
en secretaresse

continu

2-4 x per jaar

Gezamenlijke conferentie voor en door leden
van alle WD’s.

Reguliere activiteiten / overleg
CCG
18.1

Overleg
Clustercommissie

Toekomst beroepen, innovatie en aansluiting arbeidsmarkt
CCG
18.2

Conferentie
Gastvrijheid en
Innovatie

Conferentie over toekomst
gastvrijheidsonderwijs en
gastvrijheidsberoepen met alle WD’s

voorzitter

voorzitter,
beleidsadviseur,
secretaresse
werkgroep

Maart 2018

CCG
18.3

Kennisdeling MVT
docenten

Kennisdeling MVT-docenten via extranet en
halfjaarlijkse bijeenkomst

voorzitter

Beleidsadviseur,
secretaresse en

2x per jaar

werkgroep vanuit
WDTR/OWGTR:
M. Wilbrink
E. Wijsman
L. Mulder
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Status

ACTIVITEITEN 2018 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Gastvrijheid –
Werkgroep Directeuren Horeca (WDH)
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Structureel overleg directeuren

voorzitter

beleidsadviseur

continu

3-4 x per jaar

-kennisdeling, projecten
-achterban marktsegment gastvrijheid

WDH

en secretaresse

Reguliere activiteiten / overleg
WDH

WDH-overleg

18.1
WDH
18.2

OWGH/BPV overleg

Structureel overleg BPV-coördinatoren en
teamleiders

voorzitter
WDH

voorzitter OWGH
beleidsadviseur
en secretaresse

continu

3 x per jaar / kennisdeling – uitvoering WDH
opdrachten

WDH

Branche overleg

Overleg onderwijs en branche

voorzitter

DB WDH en

continu

2 x p.j. strategisch en 2 x p.j. operationeel

18.3

WDH KHN

WDH

beleidsadviseur

(WDH, KHN, FNV en SBB, SVH)

Overige activiteiten
WDH
18.4

Conferentie
Gastvrijheid en
Innovatie (i.s.m. cc
Gastvrijheid )

Mede-organisatie van conferentie over
toekomst gastvrijheidssector. Tevens
invulling van het Horeca specifieke deel van
de conferentie

voorzitter
WDH

werkgroep
beleidsadviseur
en secretaresse

WDH
18.5

Samenwerkingsagenda WDH-KHN

Themadag onderwijs en bedrijfsleven:
visieontwikkeling op toekomst horeca
(onderwijs)

voorzitter
WDH en
KHN

projectgroep
beleidsadviseur

WDH
18.6

Project LLO
keuzedelen en

Gezamenlijk ontwikkelen van een crebocertificatensystematiek voor keuzedelen van

DB WDH

beleidsadviseur
projectleider

certificaten in de
horeca opleidingen

horeca-opleidingen.

WDH
18.7

WDH
18.8

Verstevigen
samenwerking met
landelijk sectoraal
VMBO en HBO
Onderzoek

Gezamenlijke activiteit met alle gremia van
onderwijscluster Gastvrijheid

Mogelijk aanzet tot een ontwikkelagenda

werkgroep

Samenwerking VSHO
Consequenties nieuwe VMBO-profielen,
Keuzedelen (doorstroom HBO) etc.

DB WDH

beleidsadviseur
en leden WDH in
bestuur VSHO

In de WDH is gesproken over het inruimen
van tijd en geld voor het doen van toegepast
onderzoek voor deze branche. Waar

DB WDH

beleidsadviseur
en werkgroep

mogelijk wordt dit gekoppeld aan 18.6
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De invulling en de onderzoeksvraag volgen
in de loop van 2018.
Bijvoorbeeld opzetten alumni onderzoek

Status

ACTIVTEITEN 2018 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Gastvrijheid –
Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD)
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Reguliere activiteiten / overleg
FD
18.1

WDFD-overleg

Structureel overleg directeuren FD
kennisdeling, projecten
-achterban marktsegment gastvrijheid

voorzitter
WDFD

beleidsadviseur
en secretaresse

continu

3-4 x per jaar

FD
18.2

Branche overleg

Overleg onderwijs en branche

voorzitter
WDFD

voorzitter WDFD

continu

Vertegenwoordiging namens WDFD-leden
in onderwijscommissie FMN

voorzitter
WDFD

werkgroep
beleidsadviseur
secretaresse

Maart 2018

Gezamenlijke activiteit met alle gremia van
onderwijscluster Gastvrijheid

Overige Activiteiten
FD
18.3

Conferentie
Gastvrijheid en
Innovatie (i.s.m. cc
Gastvrijheid )

Mede-organisatie van conferentie over
toekomst gastvrijheidssector. Tevens
invulling van het FD-specifieke deel van de

FD
18.4

FD niveau 3

Onderzoek en mogelijk ontwikkeling van een
opleiding FD3 in samenwerking met
bedrijfsleven

WDFD

werkgroep:
E. Koldewijn
L. Jans
M. Schoorel e.a.

FD

Breed dossier

Lid werkgroep dossier Dienstverlening voor

DB WDFD

A. de Rapper

18.5

Dienstverlening

profiel FD2

FD
18.6

Keuzedelen

• Gezamenlijk ontwikkelen en “coördineren”
keuzedelen.

conferentie
In 2017 zijn gesprekken gestart met
bedrijfsleven over mogelijkheden en
behoefte aan een FD3-opleiding
Mogelijke start met de opleiding in 2018.
continu

werkgroep dossier Dienstverlening
DB WDFD

beleidsadviseur

Deze activiteit wordt specifieker ingevuld op
vraag van de leden van de WDFD
• Onderzoek naar keuzedeel Doorstroom
HBO FD

• Examinering van keuzedelen i.s.m.
Examenwerk
FD
18.7

Skills FD
wedstrijden
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Vertegenwoordiging namens de WDFD in

Organiseren FD-wedstrijden i.s.m. Skills
voorbereiding voor de wedstrijden van 2018
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DB WDFD

A. Cuijten

Maart 2018

In WDFD terugkoppeling over stand van
zaken organisatie en deelname Skills

Status

ACTIVTEITEN 2018 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Gastvrijheid –
Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR)
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Reguliere activiteiten / overleg
TR
18.1

WDTR-overleg

Structureel overleg directeuren
kennisdeling, projecten
- achterban marktsegment gastvrijheid

voorzitter
WDTR

beleidsadviseur en
secretaresse

continu

3-4 x per jaar

TR
18.2

OWG BPV / TRoverleg

Structureel overleg BPV-coördinatie en
teamleiders

voorzitter
WDTR

voorzitters OWGTR,
beleidsadviseur en
secretaresse

continu

3 x per jaar / kennisdeling – uitvoering
WDTR opdrachten

TR
18.3

Branche overleg

Overleg onderwijs en branches

voorzitter
WDTR

DB WDTR

continu

Overleg met o.a. ANVR en KIKK recreatie

Conferentie
Gastvrijheid en

Mede-organisatie van conferentie over
toekomst gastvrijheidssector. Tevens

DB WDTR

Werkgroep
beleidsadviseur en

21 maart

Gezamenlijke activiteit met alle gremia van
onderwijscluster Gastvrijheid

Innovatie (i.s.m. cc
Gastvrijheid )

invulling van het TR-specifieke deel van
de conferentie

TR
18.5

Wedstrijden
TR Bokaal

Organisatie landelijke wedstrijden voor TR
studenten

voorzitter
WDTR

S. v. Ringelestijn
F. Zoon

TR

Branding Travel /

Acties t.b.v. verbeteren beeld en imago

voorzitter

S. v. Ringelestijn

Accent in 2018 op Leisure opleidingen

18.6

Leisure opleidingen

van Travel en Leisure opleidingen.

WDTR

beleidsadviseur en
werkgroep

(onderdeel van Ruim Baan voor Recreatie
2.0?)

TR
18.7

IHKS/keuzedelen

•

Afstemming over nieuwe keuzedelen

DB WDTR

•

examenmateriaal voor keuzedelen

beleidsadviseur en
evt werkgroep

TR

Masterclasses

Actuele thema’s uit de branche worden in

DB WDTR

Reiswerk

18.8

docenten

een masterclass gedeeld met docenten
van de TLH-opleidingen

i.s.m. Reiswerk

TR
18.9

Convenant Ruim
Baan voor Recreatie
2.0

Uitwerking convenant in 2018

voorzitter
WDTR

Overige activiteiten
TR
18.4

2017-906214466-71

•

Aansluiting vmbo (HBR) met mbo
opleidingen

•

Branding (TR 18.6)
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secretaresse
6-7 februari

4 x per jaar

WDTR biedt ondersteuning bij het
opzetten van de masterclasses voor de
vertaling van het onderwerp naar de
onderwijspraktijk.

B. Engering
C. Winkel
beleidsadviseur

Status

ACTIVITEITEN 2018 PDCA btg VGG onderwijscluster Gastvrijheid Werkgroep Directeuren Voeding (WDV)
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Reguliere activiteiten / overleg
WDV
18.1

WDV-overleg

Structureel overleg directeuren
kennisdeling, projecten
-achterban marktsegment gastvrijheid

voorzitter WDV

beleidsadviseur en
secretaresse

continu

3-4 x per jaar

WDV
18.2

OWGB-overleg

Structureel overleg BPV-coördinatoren
en teamleiders

voorzitter WDV

voorzitter OWGB,
beleidsadviseur/secr.

continu

3-4 x per jaar / kennisdeling – uitvoering
WDV opdrachten

21 maart

Gezamenlijke activiteit met alle gremia van
onderwijscluster Gastvrijheid

Overige activiteiten
WDV
18.3

Conferentie
Gastvrijheid en
Innovatie (i.s.m. cc
Gastvrijheid )

Mede-organisatie van conferentie over
toekomst gastvrijheidssector. Tevens
invulling van het bakkerij-specifieke deel
van de conferentie

DB WDV

werkgroep
beleidsadviseur en
secretaresse

WDV

Opzetten

voorzitter WDV

OWGB/Werkgroep

18.5

kennisplatform /
lesmateriaal WDV
leden

Delen en gezamenlijk ontwikkelen van
lesmateriaal voor keuzedelen en het
regulier curriculum.

Eventueel externe
Projectleider

Gezamenlijk ontwikkelen van
ontwikkelingsgerichte opdrachten bij het
digitaal handboek (i.s.m. Examenwerk)

Initiatief om lesmateriaal en didactische
werkvormen te delen via Extranet MBO
Raad
Inventarisatie van behoefte in de OWGB

WDV
18.4

Gezamenlijke
feedback op examens
Examenwerk

Opzetten en uitvoeren evaluatie en
verbeterplan

voorzitter WDV

voorzitter OWGB,
WDV,
Beleidsadviseur,
Examenwerk

Gezamenlijk gedragen feedback over de
huidige exameninstrumenten verzamelen
met een bestaand netwerk van
medewerkers in de ontwikkelgroep van
Examenwerk en docenten van WDV leden

WDV
18.5

Passend onderwijs

Mogelijkheden verkennen hoe om te
gaan met de casuïstiek die we tegen
komen

voorzitter WDV

voorzitter,
beleidsadviseur,
WDV leden

•

Inventarisatie

•

Check op gedeelde casuïstiek bij
andere WD’s en specifieke sector
casuïstiek

•

Oplossingen bedenken; best practices

WDV
18.6

Opleiding Boulanger
niveau 4

De route naar een nieuwe niveau 4
opleiding (Vakspecialist) verkennen en
uitvoeren voor een nieuw KD, Boulanger

voorzitter WDV,
R. Rijkers
NBOV

2017-906214466-71
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R. Rijkers (Horizon),
NBOV
beleidsadviseur

Status

ACTIVITEITEN 2018 - PDCA btg VGG Onderwijscluster Gastvrijheid –
Clustercommissie Uiterlijke Verzorging
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Voorbereiding UV ledenvergaderingen,
voorbereiden kerngroep overleg en
marktsegmenten

voorzitter

beleidsadviseur
en secretaresse

continu

2-4 x per jaar

Reguliere activiteiten / overleg
CCUV
18.1

Overleg
Clustercommissie

Toekomst beroepen, innovatie en aansluiting arbeidsmarkt

2017-906214466-71
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Status

ACTIVITEITEN 2018 PDCA btg VGG
onderwijscluster Uiterlijke Verzorging
Project naam

Activiteit

Eigenaar

Uitvoering

Einddatum

Opmerkingen

Structureel overleg leidinggevenden
opleidingen UV
kennisdeling, projecten

voorzitter UV

clustercommissie
beleidsadviseur en
secretaresse

3x per jaar

Reguliere activiteiten / overleg
UV
18.1

Ledenvergadering OC
Uiterlijke Verzorging

-achterban marktsegment
Winkelambacht
UV
18.2

Cluster commissie

Voorbereiding ledenvergadering

Voorzitter UV

beleidsadviseur
secretaresse

3x per jaar

UV
18.3

Brancheplatform
Kappers

Structureel overleg onderwijs met
branchevertegenwoordiging

Brancheplatform
Kappers (BPK)

Secretaris BPK

3x per jaar

Overige activiteiten
UV
18.4

UV-tweedaagse

Kennisdeling en scholing in
samenwerking met Brancheplatform

voorzitter UV

Werkgroep

UV
18.5

Activiteiten
voortkomend uit

Cijfers en gegevens arbeidsmarkt

BPK

BPK, beleidsadviseur
btg als contact

Convenant
Brancheplatform
kappersactiviteiten

Masterclasses voor docenten en
bedrijfsleven

voorzitter UV en
BPK

Bevorderen van Excellentie: SKILLS

BPK

UV
18.6

Landelijk bpv
handboek Kappers

Ontwikkeling van een landelijk BPV
Handboek voor de UV-opleidingen

voorzitter UV

Projectgroep
Ext projectleider

UV
18.7

Professionalisering
docenten /

Scholingsactiviteiten voor docenten en
medewerkers van de UV-opleidingen

voorzitter UV

Werkgroep per
activiteit

assessoren

2017-906214466-71

17/23

Najaar

2-daagse conferentie
Alleen input leveren

Waar mogelijk in samenwerking met
brancheorganisaties (18.5)

Status

Bijlage 2

Vergaderstructuur btg VGG

ALV
Voedsel Groen en
Gastvrijheid

Kerngroep
BTG Voedsel Groen en
Gastvrijheid

Onderwijscluster

Onderwijscluster
Gastvrijheid

WDH
Werkgroep
Directeuren Horeca

Onderwijswerkgroep /
BPV Horeca

2017-906214466-71

WDTR
Werkgroep
Directeuren
Toerisme en Recreatie

Onderwijswerkgroep /
BPV Toerisme en
Recreatie

Onderwijscluster
Uiterlijke Verzorging

Voeding

WDFD

WDV
Werkgroep
Directeuren Voeding

Werkgroep
Directeuren Facilitaire
Dienstverlening

Onderwijswerkgroep /

Onderwijswerkgroep /

BPV Bakkerij

BPV Facilitair
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Overleg leden
OC Uiterlijke
Verzorging

Onderwijscluster
Groen

Werkgroep bpv
coordinatoren

Werkgroep
Keuzedelen

Bijlage 3

Samenstelling diverse gremia

De kerngroep van de btg VGG is als volgt samengesteld:
Samenstelling kerngroep btg VGG
Naam

Mbo-school

Functie (in kerngroep)

R.J.W. Winter

mboRijnland

voorzitter

H.J. de Bruijn

ROC Mondriaan

vicevoorzitter

B.G.M. Geerdink

Rijn IJssel

roc

G. Vlieland

mboRijnland

roc - onderwijscluster UV

C.W.J. Rink

Rijn IJssel

roc - Financieel contactpersoon

J.M.P. Moons

Wellantcollege

aoc

P. Duijsings

AOC Oost

aoc

G. Oud

Clusius College

aoc

T. Kruijer

Aeres Groep, Groenhorst

aoc

K. de Leest

SVO Opleidingen

svo

en onderwijscluster gastvrijheid

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

Mbo-school

Functie (in onderstructuur)

C.W.J. Rink

Rijn IJssel

Financieel contactpersoon
en interim vz WDH

C. Winkel

ROC Midden Nederland

Voorzitter WDTR

M. Schoorel

mboRijnland

Voorzitter WDV

J.W. Flierman

ROC van Amsterdam

Voorzitter WDFD

Samenstelling clustercommissie Uiterlijke Verzorging
Naam

Mbo-school

Functie (in onderstructuur)

A.van Nieuwamerongen

Albeda College

Voorzitter

G. Vlieland

mboRijnland

Financieel contactpersoon

Y. Delbressine

ROC Nijmegen

P. Dykhuis

ROC Friese Poort

C. Oosterwijk

Landstede

M. Riethof

ROC van Amsterdam

A.de Gans

Albeda College

Samenstelling clustercommissie Voeding
Naam

Mbo-school

Rinus de Rijder

SVO

Functie (in onderstructuur)

Onderwijsleden sectorkamer btg VGG
Naam

Mbo-/aoc-school

Functie (in kerngroep)

R.J.W. Winter

mboRijnland

voorzitter

H.J. de Bruijn

ROC Mondriaan

roc

B.G.M. Geerdink

Rijn IJssel

roc

J.M.P. Moons

Wellantcollege

aoc

P.M.J. Duijsings

AOC Oost

aoc

vacature

NRTO

Marktsegmenten sectorkamer VGG
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.
Klik HIER voor link naar leden marktsegmenten Groen, Gastvrijheid, Winkelambachten en Voeding.
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Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij de btg VGG
Leden Onderwijscluster Voeding
1

SVO-opleidingen

Leden Onderwijscluster Groen (aoc-scholen)
1
2

AOC De Groene Welle
AOC Oost

3

AOC Terra

4
5

CITAVERDE College
Clusius College

6
7

Edudelta Onderwijsgroep
Groenhorst

8
9

Helicon Opleidingen
Landstede

10

Lentiz Onderwijsgroep

11
12

Nordwin College
Prinsentuin College

13
14

Wellantcollege
Vereniging Buitengewoon Groen
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Leden Onderwijsclusters Gastvrijheid en Uiterlijke Verzorging
Opleidingen
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

Graafschap College

10

Koning Willem I College

11

Landstede

12

MBO Amersfoort

13

MBO Utrecht

14

mboRijnland

15

Noorderpoort

16

Regio College

17

Rijn IJssel

18

ROC A12

19

ROC De Leijgraaf

20

ROC Friese Poort

21

ROC Gilde Opleidingen

22

ROC Horizon College

23

ROC Kop van Noord-Holland

24

ROC Leeuwenborgh

25

ROC Midden Nederland

26

ROC Mondriaan

27

ROC Nijmegen

28

ROC Nova College

29

ROC Rivor

30

ROC Ter AA

31

ROC Tilburg

32

ROC TOP

33

ROC van Amsterdam

34

ROC van Flevoland

35

ROC van Twente

36

ROC West-Brabant – Cingel College
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Gastvrijheid
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Uiterlijke
Verzorging

37

Scalda

38

Scholengemeenschap De Rooi Pannen

39

Summa College

40

SVO-opleidingen

41

Zadkine
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