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Voorwoord 
2015 stond grotendeels in het teken van het inrichten en bemensen van de Bedrijfstakgroep Techniek 
en Gebouwde Omgeving (btg TGO), de sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving, de 
onderwijsclusters en de linking pins naar de marksegmenten. 
De (onderwijs-)bestuurders, onderwijsleden van de Paritaire Commissieleden en betrokkenen bij 
werkgroepen rondom de nieuwe kwalificaties en keuzedelen van de voormalige kenniscentra, hebben 
veel inspanningen geleverd om een zorgvuldige overdracht van taken naar SBB te realiseren. 
Dit is niet zonder slag of stoot gegaan o.a. doordat een deel van het personeel van de kenniscentra 
reeds voor augustus een andere baan gevonden had. 
Een woord van dank aan alle betrokkenen vanuit het onderwijs bij dit proces mag in dit voorwoord 
daarom zeker niet ontbreken. 
Na de aanvankelijke zoektocht naar en verkenning van ieders rol in de nieuwe organisatie, mag 
gesteld worden dat de structuur van de btg TGO er eind 2015 staat. Daarmee kan de btg TGO de 
aandacht vanaf 2016 nóg meer richten op de doelstellingen van de btg (achterbanraadpleging, 
kennisdeling en projecten) en de wettelijke taken in SBB-verband. 
 
De btg TGO heeft in haar sectorkamer te maken met het hoogste aantal kwalificaties (bijna 180) van 
alle sectorkamers. Ter vergelijking: 5 sectorkamers hebben minder dan 40 kwalificaties en 2 
sectorkamers hebben rond de 80 kwalificaties. Daarmee heeft de btg TGO te maken met een grote 
diversiteit aan branches.  
De aandacht die er landelijk uitgaat naar het techniekonderwijs door het Techniekpact, maakt dat er  
veelvuldig een beroep gedaan wordt op de expertise en/of input vanuit de btg (denk aan 
Techniekloket, Genderdenktank Techniek, aansluiting Roadmap HBO Techniek). 
Zo hebben de leden van de btg TGO aan de basis gestaan van het signaal richting MBO Raad dat er 
in de toekomst een tekort voorzien wordt in docenten techniek. Dit heeft geleid tot een landelijk 
onderzoek in 2015 waarvan de resultaten verwacht worden in 2016. 
 
Ondanks dat het een enerverend jaar was voor de leden, was de btg TGO in staat om een aantal  
(internationale-) projecten succesvol uit te voeren en haar leden (middels vergaderingen en 
kennisdelingsbijeenkomsten) te adviseren over de onderwijsveranderingen die gepaard gaan met de 
herziening van de kwalificatiestructuur. 
 
 
Januari 2016 
Otto Jelsma 
Voorzitter btg TGO
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1 Algemeen 

1.1 MBO Raad en btg Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) 
De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving is één van de acht bedrijfstakgroepen 
van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. De leden van de btg TGO zijn 
vertegenwoordigers van de leden (mbo-scholen) van de MBO Raad die opleidingen in deze 
bedrijfstak aanbieden.  
De bedrijfstakgroep TGO kent een onderstructuur van vier onderwijsclusters, gegroepeerd 
rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op inhoudelijke 
opleidingsvraagstukken.   
De btg TGO bestaat uit (sectorale) instellingsvertegenwoordigers, kerngroepleden en leden van 
onderwijsclusters. 
 
De btg ontwikkelt onder meer beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Doel is 
een optimale aansluiting van het onderwijs op het afnemende, sectorale werkveld en (vmbo- en 
hbo-) onderwijs.  
Hierbij horen de volgende doelen en taken: 
• Belangenbehartiging middels het maken van in- en extern bindende afspraken 

- Zorgen voor positionering en standpuntbepaling van het sectorale onderwijs in het 
krachtenveld met sociale partners, vakministeries, etc.; 

- Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in de sectorkamers (inclusief 
marktsegmenten) en andere landelijke gremia door (vormen van) achterbanraadpleging; 

- Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het sectorale onderwijs, inclusief het 
maken sectorale afspraken. 

• Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie 
- Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie 

naar de leden/achterban; 
- Zorgen voor en stimuleren van kennisdeling gericht op inhoudelijke (opleidings)vraag-

stukken; 
- Klankbord zijn voor de landelijke, sectorale vertegenwoordigers, met name gericht op 

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

• Projecten 
- Landelijke, sectorale projecten initiëren voor versterking van het sectorale onderwijs, 

zoals (meer) standaardisering om de kwaliteit van de sectoren/opleidingen te verbeteren 
en borgen en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten. 
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1.2 Over de btg Techniek en Gebouwde Omgeving 
  

1.2.1 Doelstelling(en) 

De btg TGO richt haar organisatiestructuur dusdanig in dat zij de doelen en taken die 
toebedeeld zijn aan de bedrijfstakgroepen zo efficiënt en effectief mogelijk kan uitvoeren. 
In 2015 is ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze van afstemming in sectorkamer- en 
marktsegmentverband waarbij de btg en onderwijsclusters een duidelijke rol toebedeeld hebben 
gekregen. 

1.2.2 Structuur 

De algemene informatie over de rol van de leden, doel/functie van de kerngroep, doel/functie 
van eventuele ondercommissies is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de MBO 
Raad. 
 
Het hoogste orgaan van de btg TGO is de Algemene Ledenvergadering bestaande uit de 
gemandateerde instellingsvertegenwoordigers en de kerngroepleden.  
 
De kerngroep van de btg is belast met de dagelijkse leiding van de btg TGO en bestond in 2015 
uit de vier voorzitters van de onderwijsclusters plus de onderwijsbestuurders van het bekostigd 
onderwijs van de Sectorkamer TGO. 
 
De btg TGO kent vier onderwijsclusters: 
• Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB) 
• Hout en Meubel (H&M) 
• Metaal, Elektro- en Installatietechniek (MEI) 
• Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) 
 
Daarnaast is er op het niveau van docenten nog de Vakcommissie Metaal, Elektro- en 
Installatietechniek. 
 
Het onderwijscluster PLOT bestaat uit twee onderwijscommissies, te weten 
Onderwijscommissie Laboratoriumtechniek en een onderwijscommissie Proces- en 
operationele techniek. Afstemming tussen de beide onderwijscommissies vindt plaats in de 
clustercommissie PLOT (dagelijkse aansturing) waarin de voorzitters van beide 
onderwijscommissies zitten. Eén van beide voorzitters zit in de kerngroep.  
 
Tussen alle overleggremia wordt voorzien in een linking pin. 
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2 Activiteiten 2015 
Sectorkamer btg TGO 
Vanaf januari 2015 is gestart met het inrichten van de structuur van de nieuw samengestelde 
sectorkamer TGO. De btg TGO leverde in 2015 de voorzitter voor de Sectorkamer. 
De eerste ervaringen zijn opgedaan met het inrichten van het sectorkamervooroverleg 
bestaande uit het bekostigd- en niet-bekostigd onderwijs  
 
Bij het opstellen van het activiteitenplan 2015 was nog niet bekend hoeveel marktsegmenten er 
zouden komen en is uitgegaan van 4 marksegmenten (naar analogie van de toen bekende btg-
en). 
De leden van de sectorkamer hebben tijdens hun visiebijeenkomst van 4 juni 2015 gekozen 
voor een onderstructuur van 9 marktsegmenten. Het 9e marktsegment wordt gebruikt om 
thematische onderwerpen die de 8 marktsegmenten overstijgen, te organiseren. 
De Ledenvergadering van de btg TGO heeft tijdens een ingelaste ledenraadpleging op 24 juni 
2015 ingestemd met de bemensing van de marktsegmenten onder de voorwaarde dat er goed 
gekeken moet worden naar een efficiënte achterbaninrichting. 
 
In de zomerperiode heeft de werving plaatsgevonden voor de bemensing van de 8 
marktsegmenten, waarna in november de kick-off bijeenkomsten plaatsvonden. 
Vervolgens zijn in december 2015 ook de eerste formele marktsegmentvergaderingen geweest. 
 
Naar analogie van de sectorkamer werd ook voor de onderwijsleden (bekostigd- en niet-
bekostigd) van de marktsegmenten een vooroverleg georganiseerd. 
De input voor de vooroverleggen van de sectorkamer en marktsegmenten wordt geleverd door 
de beleidsadviseurs van de btg. De stukken voor de agenda’s van de sectorkamer en 
marktsegmenten worden geleverd door de secretarissen van SBB. De secretarissen stemmen 
agenda en acties af met de beleidsadviseurs van de MBO Raad. 
 
Btg TGO 
Met ingang van januari 2015 zijn de voorzitter, vicevoorzitter en financieel contactpersoon 
benoemd binnen de btg. Besloten werd om de (restanten van de) voormalige btg-en BIB, 
PMLF, H&M en MEI vooralsnog één op één om te zetten naar een onderwijscluster. PMLF is 
omgedoopt naar PLOT omdat de opleidingen Milieutechniek en Fotonica geen deel meer 
uitmaken van het cluster.  
 
Na bekendwording van het aantal marktsegmenten (in juni 2015) heeft de btg in haar eigen 
visiebijeenkomst op 9 september 2015 een voorstel geformuleerd voor handhaving van deze 4 
onderwijsclusters met een toedeling naar de relevante marktsegmenten. Dit was de meest 
efficiënte vorm van clustering naar marktsegmenten met behoud van aanwezige expertise. 
De btg TGO realiseert zich hiermee dat ze een flinke uitdaging heeft met het goed laten 
verlopen van de achterbanraadpleging voor de 8 marktsegmenten en de sectorkamer met een 
btg met 4 onderwijsclusters. De btg wil deze inrichting na een jaar evalueren rekening 
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houdende met de gegevens die SBB ophaalt bij de evaluatie van sectorkamer en 
marktsegmenten. 
 
De beleidsmatige- en secretariële ondersteuning van een btg met vier marktsegmenten, het 
vooroverleg van de sectorkamer en acht marksegmenten, naast een hoog ambitieniveau van de 
onderwijsclusters vraagt een behoorlijke financiële bijdrage uit retributiegelden voor 2016 van 
de leden. De leden van de btg realiseren zich dat de kracht van de btg en onderwijsclusters 
eruit bestaat dat gemeenschappelijke activiteiten voor iedereen voordeel opleveren.  Het 
“vrijmaken” van mankracht uit de mbo-scholen is in tijden van implementatie van IHKS echter 
geen sinecure. Daarom is in 2015 besloten dat inzet van scholen bij projecten in 2016 vergoed 
wordt vanuit de retributiegelden. 
Dit leverde dan ook een stevig gesprek op in de ledenvergadering van oktober 2015 over “waar 
deze rekening thuis hoort”. 
 
Naast deze organisatorische zaken heeft de btg nog de nodige inspanningen geleverd bij het 
aanvragen van projecten rondom examinering (die vervolgens geadopteerd zijn door de 
onderwijsclusters).  
Op de agenda van de btg en onderwijsclusters speelden de herziening kwalificatiestructuur en 
(met name) de keuzedelen een prominente rol. De verwachting is dat ook 2016 voor een groot 
deel in het teken staat van de eerste ervaringen met de nieuwe kwalificatiestructuur en de 
procedure rondom de keuzedelen, waarbij de keuzedelen voor de bbl een extra zorg zijn. 
De licht groeiende belangstelling voor het techniekonderwijs en de aanstaande vergrijzing 
maakte dat de leden signalen afgaven dat men in de toekomst mogelijk een tekort voorziet in 
techniekdocenten. De MBO Raad heeft dit signaal opgepakt en bureau Ockham opdracht 
gegeven dit signaal te onderzoeken. 
 
De beleidsadviseurs van de btg TGO werken nauw samen met de beleidsadviseurs van de 
afdelingen Strategie & Onderwijs, Werkgeverszaken & Bekostiging en de btg-en die ook 
techniek in portefeuille hebben: 

• Maritiem, Transport, Logistiek en Motorvoertuigen (MTLM) 
• ICT en Creatieve Industrie 
• Specialistisch Vakmanschap (SV) 
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2.1 Onderwijscluster BIB 
Periodiek kwamen de leden van de clustercommissie en het onderwijscluster BIB met alle 
betrokken scholen bij elkaar om af te stemmen op diverse relevante thema’s en een functie te 
vervullen ten aanzien van last en ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en in de 
marktsegmenten van de sectorkamer TGO. Gezien de vele ontwikkelingen afgelopen jaar door 
de transitie zijn er zowel extra clustercommissies als onderwijsclusterbijeenkomsten geweest. 
Vanuit het onderwijscluster zijn verschillende activiteiten en projecten geïnitieerd, te weten.: 

• De nodige overleggen en bijeenkomsten waren gericht op de ontwikkelingen en 
activiteiten rondom de nieuwe entiteit leermiddelen en examinering. 

• Er is een notitie Bouwen, Opleiden en Investeren i.s.m. opleidingsbedrijven geschreven 
om een eerste stap richting toekomstig bouwonderwijs op te stellen.  

• In oktober 2015 heeft een themadag BIB plaatsgevonden, waarbij het activiteitenplan 
2016 is besproken met de leden en ’s middags sloten vertegenwoordigers van de 
opleidingsbedrijven aan om te kijken op welke wijze men samen kwalitatief goede 
opleidingen kan realiseren. Ook was keuzedelen hier een onderwerp van gesprek.  

• De eerste opzet van een plan van aanpak van een ‘light versie’ van een inkoop audit bij 
de nieuwe leermiddelen- en examenleverancier staat. De audit zelf vindt begin 2016 
plaats. 

• Het onderwijscluster BIB ondersteunt de ontwikkelingen bij stichting SAGEO met een 
financiële bijdrage en het clustercommissie lid mevrouw K. Buls (Mondriaan College) is 
lid van bestuur van deze stichting. 

• De transitie btg en kbb in relatie tot SBB. Het onderwijscluster is opnieuw ingericht 
waarbij aandacht voor de verschillende ‘marktsegmenten’, de route voor 
onderwijsachterbanraadplegingen en de rol van voorzitter, leden clustercommissie, 
onderwijscluster en de linking-pins naar de marktsegmenten en sectorkamer. 

 
Daarnaast is er begin 2015 een examenaanvraag gedaan. Dit betreft: 

Project examinering Operationaliseren dossier Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra 
De scholen en het beroepenveld ontwikkelen een servicedocument met concretiseringen van 
de beschrijvingen in het dossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra voor de kwalificaties 
Bouw en Infra. Ook werken ze een voorbeeldexamen(opdracht) uit en kijken ze hoe ze de 
examens in de toekomst kunnen valideren. 
Beoogde projectresultaten: 

• een servicedocument met concretisering van de kwalificaties Bouw en Infra van het dossier 
Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra; 

• een uitwerking van een betekenisvolle en authentieke voorbeeldexamen(opdracht); 
• een voorstel voor validering van de ontwikkelde examens. 

 
In het vierde kwartaal 2015 zijn nog twee aanvragen voor examenprojecten gedaan en toegekend, te 
weten: 
Gezamenlijk de kwaliteit van de examens voor kleine opleidingen  
Bouw, Infra en Beschermingstechnieken borgen! 



JMEI/246931/2015  10/26 

Het project beoogt een kwalitatief goed en duurzaam examenaanbod voor de verschillende 
opleidingen van BIB waarvoor (op dit moment) geen inkoop van examens mogelijk is. Om dit te 
realiseren wordt ingezet op een meer structurele samenwerking tussen scholen onderling en in 
samenwerking met relevante externe partners (examenleveranciers, bedrijven en 
brancheorganisaties). Als eerste stap wordt in dit project onderzoek gedaan naar de huidige stand van 
zaken rondom examenaanbod en naar de wensen en behoeften van scholen.  
Beoogde projectresultaten: 

• Beeld van beoogde examenproducten  
• Overzicht van de kwaliteit van huidige examenproducten  
• Plan van aanpak m.b.t. het construeren van examenproducten die nog ontbreken  
• Vastgestelde werkwijze voor borging van continuïteit en kwaliteit van de opgeleverde 

examenproducten. 
 
Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken 
Het projectdoel is concrete handvatten te ontwikkelen - in de vorm van één of meerdere instrumenten. 

• op basis waarvan het onderwijscluster BIB een gerichte vraag m.b.t. examenproducten kan 
voorleggen, waarbij recht wordt gedaan aan kwaliteit in verscheidenheid. 
Beoogde project resultaten: 

• Instrument bestaande uit concrete handvatten om te komen tot  
eenduidige goed onderbouwde vraagstellingen (vooraf/pro-actief)  
aan examenleveranciers (en/of exameninstellingen), waarin kwaliteitscriteria m.b.t. 
examenproces en –producten geborgd zijn. 

 
De looptijd van beide projecten is van februari 2016 t/m juli 2016. 

2.2 Onderwijscluster H&M 
De leden van clustercommissie en het onderwijscluster H&M kwamen een aantal keren met alle 
betrokken scholen bij elkaar om af te stemmen en kennis te delen op diverse relevante thema’s en 
een functie te vervullen ten aanzien van last en ruggenspraak die spelen op het niveau van de btg en 
in de marktsegmenten van de sectorkamer TGO. Vanuit het onderwijscluster is de focus gericht 
geweest op de volgende activiteiten en projecten:  

• De transitie btg en kbb in relatie tot de SBB: Het onderwijscluster is opnieuw ingericht waarbij 
aandacht voor de verschillende ‘marktsegmenten’, de route voor onderwijs-
achterbanraadplegingen en de rol van voorzitter, leden clustercommissie, onderwijscluster en 
de linking-pins naar de marktsegmenten en sectorkamer. 

 
Daarnaast is er in juni 2015 een projectaanvraag in het kader van de examinering gedaan, te weten: 
 
Project examinering Borging kwaliteit examens in de beroepspraktijk bij Hout en Meubel  
Het cluster Hout en Meubel ondervindt knelpunten bij de uitvoering van de examens in de 
beroepspraktijk. Doel van het project is om deze knelpunten aan te pakken en tot een meer uniforme 
examinering binnen Hout en meubel te komen. 
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Beoogde projectresultaten: 
• Inventarisatie bestaande exameninstrumenten + voorstel hoe de kwaliteit van examinering in 

de 
• beroepspraktijk beter te borgen 
• Gemeenschappelijke uitgangspunten voor examinering in de beroepspraktijk 
• Gemeenschappelijk format exameninstrument voor alle H&M-opleidingen 
• Handreiking met procesbeschrijving voor beoordeling in de praktijk 
• Instrumenten voor voorlichting en instructies beoordelaars beroepspraktijk 
• Advies over vervolgstappen om verdere afstemming m.b.t. examinering in de sector vorm te 

geven. 
Dit project heeft een looptijd tot en met eind juli 2016. 

 

2.3 Onderwijscluster MEI 
Project regie op leermiddelen 
In het schooljaar 2014-2015 is een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden en draagvlak voor 
Regie op Leermiddelen. Deze verkenning liet een urgentie en draagvlak voor regievoering zien – bij 
zowel branches (Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI samen met de brancheopleidingsfondsen OTIB 
en OOM) als onderwijs-(onderwijscluster MEI) met als hoofddoel het tot stand brengen van een 
dekkend en kwalitatief goed, aantrekkelijk en actueel aanbod van leermiddelen tegen een 
aantrekkelijke prijs voor de beroepsgerichte vakken in alle mbo-opleidingen in de Metaal, 
Elektrotechniek en Installatietechniek. 
Er is een stuurgroep ingericht met een onafhankelijk voorzitter (Ed van den Berg / CvB Nova College) 
en een aantal clustercommissieleden MEI (Hans Kaspersen / ROC van Amsterdam, Gerard Meyer / 
ROC Mondriaan, Richard v.d. Molen / Landstede) ondersteund door een extern projectleider (Joke 
Steenbruggen / Batouwe) en de beleidsadviseur (Mirjam Hensels) en secretaresse van de Btg 
(Josefien Meijer). 
Er werd expertise ingezet van (onderwijs-)deskundigen van Kennisnet (Willem-Jan van Elk, Manon 
Haartsen) op advies van Sambo-ICT en docenten die afgevaardigd werden namens de leden van het 
onderwijscluster. 
 
Eind 2015 heeft dit geresulteerd in de oplevering van Voorbeeldleerlijnen voor vijf opleidingen : 
25291 Constructiewerker niveau 2 
25333 Monteur Elektrotechnische installaties 
25297 Middenkader Engineering- technicus voor de werkgebieden: 

a. Elektrotechniek 
b. Mechatronica 
c. Werktuigbouw 
d. Werktuigkundige installaties 

De financiering van het project lag in 2015 volledig bij het onderwijs.  
Voor de verdere uitrol naar alle opleidingen uit het MEI domein is het noodzakelijk dat ook de 
branches een financiële bijdrage in de kosten leveren in 2016. 



JMEI/246931/2015  12/26 

 
Internationaal Project INNOTECS (International Network of Technical Schools) 
De voormalige btg MEI constateerde dat haar leden actief betrokken waren bij Internationale projecten 
maar dat de techniek gerelateerde projecten niet landelijk gedeeld werden. Daarvoor werd in 2014 
een werkgroep ingericht die zicht wilde krijgen op het aantal projecten die met techniek te maken 
hadden. Een dergelijk overzicht bleek niet gegenereerd te kunnen worden. Daaruit ontstond de 
behoefte om te bouwen aan een solide netwerk van Internationale partners van techniekscholen op 
mbo-niveau. Er is een Erasmus+ subsidie aangevraagd en het project is in 2015 gestart. Een 
clustercommissielid (Richard v.d. Molen / ROC Landstede) is projectleider en de MBO Raad 
participeert in het project waardoor alle aangesloten leden automatisch toegang hebben tot de 
informatie uit het project. 
Doelstelling van het project is o.a. om in oktober 2016 een netwerk te hebben staan van 28 scholen 
afkomstig uit 14 landen. Eind 2015 stond de teller echter reeds op 60 scholen afkomstig uit 17 landen. 
Het eerste congres werd gehouden in oktober in Cyprus. De 47 aanwezigen (uit 13 landen) waren 
enthousiast over het initiatief en hadden goede suggesties voor toekomstige Internationale 
samenwerking. Een van de op te leveren eindopbrengsten is ook een overzicht van mogelijke 
projecten en/of gemeenschappelijke onderwerpen die de Internationale techniekagenda van de 
scholen de komende jaren domineren. Het congres heeft daar goede input voor opgeleverd. Op 
Europees niveau spelen thema’s als uitstroom van gekwalificeerde techniekdocenten, toenemende 
vraag naar technisch personeel, achterblijvende studentenaantallen (met name meisjes en 
allochtonen zijn nog ondervertegenwoordigd), veranderingen binnen het vakgebied richting 
robotisering en health care. 
Nederland is met 17 scholen momenteel stevig vertegenwoordigd in INNOTECS. 
In 2016 zal de focus met name komen te liggen op het in beeld krijgen van “what the future needs of 
the industry” op Europees niveau.  
 
 
 Project Examinering : instructiefilm examenproces 
De afgelopen jaren is binnen het MEI-domein een stichting Examenservice MEI opgericht waar het 
grootste deel van de aangesloten leden van de btg (onderwijscluster) MEI bij aangesloten zijn. Dit is 
tot stand gekomen door de “aanjaagfunctie” van de btg MEI. De organisatie is na de opstartfase 
losgekoppeld van de btg en ondergebracht in een zelfstandige stichting. 
 
Toen binnen het instrumentarium de kwaliteitsslag was gemaakt, werd de behoefte gevoeld aan meer 
aandacht voor de wijze waarop het wordt ingezet (examenproces).Het inzetten en gebruiken van 
exameninstrumenten zoals beoogd, vormt immers een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitsborging.  
 
Om dit te borgen, behoefde het instrueren van gebruikers (begeleiders, beoordelaars en studenten) 
extra aandacht. De doelgroep  kent jaarlijks vele wisselingen (nieuwe lichtingen studenten die examen 
doen, personeelswisselingen bij roc’s en bedrijven, waardoor ook wijzigingen plaatsvinden onder 
beoordelaars en begeleiders). Dit vraagt om continue aandacht voor het instrueren en scholen van 
alle betrokkenen.  Ook voor begeleiders en beoordelaars die reeds eerder bij examinering betrokken 
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waren, is het wenselijk om kort voor aanvang van het examen (nogmaals) geïnstrueerd te worden. Dit 
bevordert dat betrokkenen conform de procedures handelen, omdat de betreffende informatie als 
parate kennis beschikbaar is.  
 
De spreiding van examenmomenten en -locaties is groot (vooral  examenonderdelen die in een 
leerbedrijf plaatsvinden kennen een breed gebied). Dit vraagt om instructiemogelijkheden die tijd en 
plaats onafhankelijk ingezet kunnen worden, zodat betrokkenen de informatie tot zich kunnen nemen 
op een moment en een locatie die voor hen het meest wenselijk zijn (just in time, just in place).Hiertoe 
was tot voor kort alleen een informatiedocument beschikbaar.  Betrokkenen gaven echter aan het 
lezen van het document als belastend te ervaren, waardoor het vaak niet gebeurde.  
 
 Daarom heeft ROC van Twente het idee ontwikkeld voor een project  om een meer aansprekende 
manier van informatie overdragen/instrueren te bedenken.  Derhalve is gekozen voor het ontwikkelen 
van korte instructiefilms. 
Dit idee sprak de kerngroep van de btg MEI dusdanig aan dat men een dergelijke roc-onafhankelijke 
instructiefilm graag ontwikkeld wil zien voor al haar leden in het Techniekdomein. 
De film is eind 2015 opgeleverd en wordt in 2016 via de website van IHKS breed verspreid. 
 

2.4 Onderwijscluster PLOT 
Periodiek kwamen de leden van clustercommissie PLOT en de onderwijscommissies 
Laboratoriumtechniek en PT/OT met alle betrokken scholen bij elkaar om af te stemmen en kennis te 
delen op diverse relevante thema’s. Daarnaast bieden deze overleggen tijd om de functie te vervullen 
ten aanzien van last en ruggenspraak met betrekking tot de onderwerpen die spelen op het niveau 
van de btg en in de marktsegmenten van de sectorkamer TGO. Vanuit het onderwijscluster is de focus 
gericht geweest op de volgende activiteiten en projecten:  

• Het onderwijscluster is dusdanig ingericht waarbij aandacht voor de relatie met het  
marktsegment en de sectorkamer, de route voor onderwijsachterbanraadplegingen en 
de rol van voorzitter, leden clustercommissie, onderwijscluster en de linking-pins naar 
de marktsegmenten. 

• Keuzedelen, de ontwikkeling van de keuzedelen, die bij de overdracht naar en met SBB 
niet goed op gang is gekomen. De regie op de ontwikkeling van onderwijs en 
examinering en de bijbehorende PDCA-cyclus van de keuzedelen, die vanuit de 
ondercommissies zijn aangevraagd en ontwikkeld. 

• Het organiseren van docenten en/of managementdagen m.b.t. verschillende thema’s. 
Dit betreffen de Docentendag laboratoriumtechniek, de Procestechniek twee-daagse en 
de keuzedelendag laboratoriumtechniek in oktober 2015. 

• Voor de ondercommissie PT/OT een eerste stap zetten m.b.t. de Regie op 
leermiddelen. Hiervoor wordt een externe projectleider aangetrokken. Waarbij de eerste 
stap een inventariserend onderzoek zal zijn. 

 
Er zijn twee btg examenprojecten uitgevoerd en afgerond in januari 2016, te weten: 
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Project Examinering: Samenwerken aan examen Laboratoriumtechniek 
Meer uniforme examinering in de laboratoriumopleidingen. Dát is het doel van dit project. Te bereiken 
door gezamenlijk één (format voor een) exameninstrument en een handreiking voor examinering in de 
beroepspraktijk voor alle opleidingen Laboratoriumtechniek te ontwikkelen.  
Beoogde projectresultaten: 

• één gemeenschappelijk (format voor een) exameninstrument voor alle 
laboratoriumopleidingen; 

• een handreiking met een procesbeschrijving voor de beoordeling in de beroepspraktijk 
(examencondities en beoordeling); 

• een onderzoek naar de wijze waarop mbo-scholen de kwaliteit van de examinering in de 
beroepspraktijk beter kunnen borgen. 

 
Project examinering: Onderzoek naar gevalideerde examens Procestechniek en AOT 
Het cluster Procestechniek en AOT wil een duidelijk beeld krijgen van de stand van zaken in 
examinering en (de dekking van) het examenaanbod. Ook inventariseert dit cluster de wensen van 
alle mbo-scholen voor een gezamenlijk examenaanbod en de wijze waarop zij dit examenaanbod 
kunnen valideren.  
Beoogde projectresultaten: 

• overzicht dekking huidige examenaanbod Procestechniek en AOT; 
• inventarisatie welke scholen zelf examen ontwikkelen en waarom; 
• voorstel voor mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijk gevalideerd examenaanbod 

voor alle scholen Procestechniek en AOT 
 
De eindresultaten en producten zijn te vinden op de website van IHKS onder de sector Techniek en 
Gebouwde Omgeving (TGO). 
 
Daarnaast is er in december 2015 een vervolg projectaanvraag in het kader van de examinering 
gedaan, te weten: 
 
Project examinering: Samen werken aan kwaliteit examinering Analisten 
In vervolg op het project ‘Samenwerken aan examen Laboratoriumtechniek’ willen de scholen 
gezamenlijk een register van geschikte examenlocaties aanleggen, waarin de kwaliteitsafspraken 
m.b.t. afname en beoordeling zijn vastgelegd. Hiervoor worden gezamenlijk de criteria in kaart 
gebracht, een procesbeschrijving voor het inrichten van het register ontwikkeld en worden scholen 
begeleid bij de inrichting van het register voor examenlocaties.  
Beoogde projectresultaat: 

• criteria en procesbeschrijving voor de inrichting van een register van examenlocaties 
 
De looptijd van dit project is januari 2016 t/m juli 2016. 
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3 Bijlagen 
Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
Bijlage 2 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep TGO 
Bijlage 3 Organogram 
Bijlage 4 Overzicht ontwikkelingen 2015 
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3.1 Bijlage 1 Samenstelling diverse gremia 
Samenstelling kerngroep 

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

linking pin OC H&M 
John van der Vegt ROC van Twente Financieel Contactpersoon 
Carl Govers ROC Tilburg Lid 
John van den Langenberg Horizon College Lid 
Jos Toebes ROC van Twente Lid en linking pin OC MEI 
Henk Huberts Alfa College Lid en linking pin OC BIB 
Laurian Hollander STC-Group Lid en linking pin OC PLOT 

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

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

Voorzitter regio Oost 
Voorzitter vakcommissie MEI 

Hans Kaspersen  ROC van Amsterdam Financieel contactpersoon 
Voorzitter regio Noord 

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

Linking pin marktsegment 1 
Metaal en Metalektro 

Richard van der Molen Landstede Voorzitter werkgroep 
Internationaal 

Gert Buisman 
(per 5-11-2015) 

Alfa College Linking pin marktsegment 4 
Technische Installaties en 
Systemen 

 
Samenstelling clustercommissie Hout en Meubel 

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

Meubel 
Harm Deiman Summa college Lid marktsegment 6 Hout en 

Meubel 
Eddy Gruppen  
 

ROC van Twente  
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Samenstelling clustercommissie PLOT 
Naam Mbo-school Functie (in onderstructuur) 
Laurian Hollander STC-Group Voorzitter 

Financieel contactpersoon 
Linking pin marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria 
Voorzitter onderwijscommissie 
Procestechniek-OT 

Gertjan Visse ROC West-Brabant Voorzitter onderwijscommissie 
Laboratoriumtechniek 
Lid Marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria 

Helga Atteveld Summa College Voorzitter onderwijscommissie 
Laboratoriumtechniek 
Lid marktsegment 2 
Procesindustrie & Laboratoria 

 
Samenstelling clustercommissie BIB 

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

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

Gespecialiseerde aannemerij 
Ton Laarman Soma College Lid marktsegment 5 Infra 
   
Yvonne Verhulsdonk 
(per 5-11-2015) 

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

Eddy Gruppen 
(per 5-11-2015) 

ROC van Twente Lid marktsegment 3 Burger en 
Utiliteitsbouw 

 
Binnen SBB verband 
Onderwijsleden sectorkamer TGO 

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

Btg TGO-leden 
Onderwijscluster 
BIB 

Onderwijscluster 
Hout en Meubel 

Onderwijscluster 
PLOT 

Onderwijscluster 
MEI 

Albeda College         
Alfa-college         
Arcus College         
Aventus          
Cibap vakschool         
Da Vinci College         
Deltion College         
Drenthe College         
Friesland College         
Gilde Opleidingen         
Graafschap College         
Hout- en Meubileringscollege         
Hoornbeeck College         
ID College         
Koning Willem I College         
Landstede         
Leidse instrumentenmakersschool         
MBO Amersfoort         
MBO Utrecht         
Noorderpoort          
Regio College         
Rijn IJssel         
ROC A12         
ROC de Leijgraaf         
ROC Friese Poort         
ROC Horizon College         
ROC Kop van Noord Holland         
ROC Leeuwenborgh         
ROC Leiden         
ROC Midden Nederland         
ROC Mondriaan         
ROC Nova College         
ROC Nijmegen         
ROC Rivor         
ROC Ter AA         
ROC Tilburg         
ROC van Amsterdam         
ROC van Flevoland         
ROC van Twente         
ROC West Brabant         
Scalda         
Soma College         
STC-Group         
Summa College         
Zadkine         
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3.3 Bijlage 3 Organogram btg TGO 
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3.4 Bijlage 4 Overzicht ontwikkelingen 2015 
Algemeen 
De bedrijfstakgroepen hebben zich in 2015 met name gericht op de transitie van 14 bedrijfstak-
groepen naar 8 nieuwe bedrijfstakgroepen. Inmiddels kunnen we stellen dat het bezig zijn met 
structuren en vormgeving, zowel van bedrijfstakgroepen, als sectorkamers en marktsegmenten binnen 
SBB, grotendeels achter ons ligt. Dit maakt de weg vrij om de focus in 2016 weer meer te verleggen 
op inhoudelijke onderwijsvraagstukken die sectorale aandacht, samenwerking en versterking vragen.   
Hieronder staat een selectie van thema’s en dossiers die in 2015 veel aandacht hebben gevraagd van 
de MBO Raad en van belang waren voor de bedrijfstakgroepen. Uitgebreidere informatie over 
specifieke thema’s kunt u altijd verkrijgen via de beleidsadviseurs van uw btg. 

 
1. Examinering 
Op 1 oktober 2015 heeft de mbo-sector, MBO Raad en NRTO, een examenagenda ondertekend met 
OCW om de examinering proactief verder op orde te brengen.  
Vanuit het bewustzijn dat de waarde van het mbo-diploma en het civiel effect vertrouwen moet 
genieten van alle stakeholders zijn in de aanloop naar het ondertekenen van de examenagenda mbo 
door alle bedrijfstakgroepen in 2015 examineringsprojecten opgestart. Deze sluiten aan op gewenste 
kwaliteitsverbetering van enerzijds examinering en anderzijds op de implementatie van de herziene 
kwalificatiestructuur die per augustus voor alle scholen een feit zal zijn. De meeste projecten lopen 
door tot aan de zomer van 2016. 
 
2. Implementatie Herziene Kwalificatiestuctuur  
In 2015 zijn de bedrijfstakgroepen en scholen betrokken geweest bij de totstandkoming van allerlei 
serviceproducten ter ondersteuning van de scholen bij de (aanloop naar de) implementatie van de 
nieuwe dossiers. Het ingerichte Servicepunt Invoering HKS dat nauw samenwerkt met het Servicepunt 
examinering mbo heeft veel input gegeven en gekregen van de bedrijfstakgroepen. De 
ondersteuningsproducten zijn eind 2015 gereed gekomen. Het servicepunt zal op vraag van scholen 
en/of btg’s in 2016 waar nodig tot andere serviceproducten komen.  
 
3. Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo 
Onder de titel ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ is op 2 juni 2014 een 
visiebrief op de toekomst het mbo van de minister van OCW verschenen. De voorstellen voortvloeiend 
uit de brief zijn in 2015 gedeeld met de scholen via de btg’s, zodat de scholen weten welke 
(on)mogelijkheden zich aandienen. De volgende onderwerpen zijn (onder andere) bij btg’s aan de 
orde geweest: 
• experimenten met cross-overs vanaf studiejaar 2016-2017, combinaties van onderdelen van 

meerdere kwalificaties; 
• experimenten met een gecombineerde leerweg bol-bbl vanaf studiejaar 2015-2016; 
• de uitbreiding van de doorlopende leerroutes vmbo-mbo: experimenten met de vakmanschaps-

route en de technologieroute, uitbreiding van de vakcolleges, uitbreiding van de experimenten VM2 
naar VM3, verbreding van de technologieroute naar andere sectoren; 

• de ontwikkeling van excellentieprogramma’s; 
• het per 21 januari 2017 mogelijk maken dat bepaalde kwalificaties alleen door vakinstellingen en 

aoc’s mogen worden aangeboden; 
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4. Mbo 2025 
Binnen de MBO Raad heeft een visieontwikkelingstraject geleid tot het uitbrengen van het Manifest 
MBO 2025. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de samenleving en het aanleverend en afnemend 
onderwijsveld zijn geanalyseerd en hebben geleid tot het manifest. Bij de meeste btg’s is het manifest 
aan de orde geweest, mede als basis voor het opstellen van het jaar/activiteitenplan 2016.  

 
5. Doelmatigheid 
• In 2015 is de nieuwe wetgeving macrodoelmatigheid in het mbo ingevoerd. Deze wet geeft aan 

scholen nieuwe verplichtingen op het gebied van: 
• het melden van het starten of stoppen met opleidingen; 
• het aanbieden van opleidingen met arbeidsmarktperspectieven; 
• het rekening houden met elkaars opleidingsaanbod; 
• de verantwoording over de doelmatigheid van het opleidingsaanbod in het jaarverslag; 
• informatie aan (aspirant-)studenten. 
Het overleg over de doelmatigheid verschuift hiermee van de landelijke tafel naar de regionale en 
sectorale tafels. Bij een aantal btg’s en sectorkamers is dit in 2015 onderwerp van gesprek geweest. 
Een btg is dan een overlegpartner voor het georganiseerd bedrijfsleven en speelt een coördinerende 
procesrol in de bespreking van zich aandienende casuïstiek.  
 
6. TAC BPV  
In 2015 heeft de thema-adviescommissie beroepspraktijkvorming (TAC BPV) zich met een aantal 
onderwerpen bezig gehouden:  
• Eenduidige erkenningsregeling leerbedrijven 

SBB werkt op advies van de tac bpv inmiddels met een eenduidige erkenningsregeling. De 
sectorkamers worden in 2015/2016 bevraagd op de relevantie van huidige vullingen. 

• Eenduidig competentieprofiel van de praktijkopleider 
Dit model gaan de SBB-adviseurs in 2015 gebruiken bij het uitvoeren van hun taak om bij de 
erkenning van een leerbedrijf te beoordelen of de praktijkopleider voldoende deskundig is en 
voldoende begeleiding kan bieden.  

• Adviesvraag actualisatie bpv-protocol 
Na vijf jaar hebben onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB het bpv-protocol geactualiseerd. 
Concrete aanleiding voor deze actualisatie was het verdwijnen van de kenniscentra per 1 januari 
2015. In de sectorkamers wordt in 2015/2016 bekeken of er echt sectorale aanvullingen benodigd 
zijn. 

• Bpv-monitor 
In 2015 is een vervolgtraject opgestart dat moet leiden tot een nieuwe pilot in het voorjaar van 
2016, waarbij leerbedrijf en student en school aan het eind van elke bpv-periode bevraagd worden 
over de bpv. Dit wordt in SBB-verband opgepakt. 

• Servicedocument stages 
Het servicedocument stages is in 2015 op/bijgesteld. De TAC BPV stelt dit document vast. In het 
servicedocument staat een model praktijkovereenkomst en een toelichting op relevante wet- en 
regelgeving voor met name leerbedrijven.  
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7. Taal en rekenen 
Op het gebied van taal en rekenen is er in 2015 veel gebeurd. Met als resultante dat de Tweede 
Kamer heeft besloten de rekentoets voor langere tijd uit te stellen, gezien de behaalde resultaten uit 
de pilots. Eind 2015 en in 2016 wordt verder bekeken wat de impact en de benodigde vervolgstappen 
dienen te zijn. Het ministerie heeft een actieplan rekenen aangekondigd. 

 
8. Doorstroom hbo 
Per 1 mei 2015 gelden er voor opleidingen uit bepaalde mbo-domeinen nadere toelatingseisen bij 
doorstroom naar bepaalde opleidingen uit hbo-clusters. Regionaal kunnen mbo-scholen en 
hogescholen afspraken maken over voorwaarden voor doorstroom vanuit de betreffende opleidingen. 
 
Per 1 mei 2015 gelden er bovendien nadere toelatingseisen voor instroom in de pabo. Studenten die 
vanuit het mbo naar de pabo willen, moeten toelatingstoetsen doen voor aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur en techniek. Ter voorbereiding hierop is er voor mbo-studenten (en havoleerlingen) 
ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning bestaat uit studiemateriaal en (klassikale) lessen, 
vragenuurtjes en e-learning in twaalf regio’s. Uit de eerste enquête blijkt dat studenten zeer tevreden 
zijn over de ondersteuningsmogelijkheden die mbo en hbo in samenwerking met elkaar bieden. Meer 
informatie vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.  
 
Een goede voorbereiding op de doorstroom van het mbo naar het hbo kan worden gerealiseerd door 
gebruik te maken van keuzedelen. In btg-verband is in 2015 gekeken of er behoefte is aan het 
ontwikkelen van sectorspecifieke keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo.  
 
9. Associate degree 
De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding in het hoger onderwijs die sterk arbeidsmarkt-
relevant is. Deze opleiding is met name interessant voor studenten en werkenden met een niveau 4-
opleiding. In samenspraak met het bedrijfsleven en hogescholen kan het voor mbo-scholen binnen 
een regio of op landelijk niveau interessant zijn om een Ad-opleiding te starten. Een hogeschool is 
aanvrager, maar het mbo kan bij de uitvoering nauw betrokken zijn. 
 
10. Toegankelijkheid van het mbo 
Hoewel de invoering van de nieuwe vmbo-profielen en de kwalificatiedossiers in het mbo pas in 2016 
echt een feit is, zijn er inmiddels wel de nodige ervaringen opgedaan in de vmbo-pilots. Scholen zijn 
via de btg’s uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van de vernieuwing en in de gelegenheid gesteld 
om input te leveren op de zogenaamde ‘cspe’s’. Dit zijn de centrale schriftelijke eindtoetsen van het 
vmbo op het beroepsgerichte deel van de opleiding. Ook op het gebied van experimenten en passend 
onderwijs is er in 2015 veel gebeurd en waar relevant met btg’s gedeeld. In 2015 is er het nodige 
overleg geweest met OCW over eventuele wetgeving in het kader van toelatingsrecht op het mbo. De 
impact op scholen voor intake, toelating en flexibilisering van het onderwijs door een meer 
gedifferentieerde instroom is evident.   
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11. Entreeopleiding 
De entreeopleiding is met ingang van 1 augustus 2014 in het mbo geïntroduceerd. Veel mbo-scholen 
zijn op 1 augustus 2015 met het nieuwe dossier gestart. De ervaringen worden opgehaald en in 2016 
gedeeld in btg-verband als er behoefte aan is.   
 
12. Techniekpact 
Het tweede jaar van het techniekpact is achter de rug. De 22 acties uit dit pact en de voortgang 
daarvan hebben ook in 2015 aandacht gehad. De MBO Raad is betrokken bij de meeste van deze 
acties. De technische btg’s zijn direct betrokken bij de acties en implicaties van de afspraken in het 
kader van het techniekpact.  
 
13. Regionaal investeringsfonds 
Het ministerie van OCW stelt voor het regionaal investeringsfonds honderd miljoen euro subsidie 
beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017. In die periode komt jaarlijks 25 miljoen aan subsidie 
beschikbaar voor de scholen. Er zijn in 2015 vele aanvragen gedaan en gehonoreerd. In MBO Raad-
verband worden scholen ondersteund bij kennisdeling. Opgedane ervaringen bij de aanvragen zijn 
gedeeld, zodat verbeteringen bij nieuwe aanvraagronden aangebracht zijn.   
 
14. 25 miljoen euro voor excellentieprogramma’s  
De minister trekt vanaf 2015 jaarlijks 25 miljoen euro extra uit voor excellentie in het mbo.  
Excellentie is een apart onderdeel van het kwaliteitsplan dat iedere instelling maakt en dat voortvloeit 
uit het bestuursakkoord dat in juli 2014 met de mbo-sector is gesloten. De plannen op het gebied van 
excellentie worden beoordeeld op de ambities en (meetbare) prestaties. De minister van OCW noemt 
in dit kader onder andere de meester-gezel route, de mogelijkheden die de Skills-wedstrijden bieden 
en internationalisering. De plannen zijn in 2015 door scholen ingediend en over het algemeen positief 
beoordeeld door MBO in bedrijf. 
 
15. Ondernemerschap mbo  
In het mbo zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten en projecten ontwikkeld om ondernemendheid  
en ondernemerschap te stimuleren. Het gaat dan zeker niet alleen om de uitvoering van de 
certificeerbare eenheid ondernemerschap (straks: keuzedeel ondernemerschap), maar ook om het 
opzetten van studentondernemingen, het stimuleren van ondernemendheid bij docenten, de 
samenwerking met lokale ondernemers, et cetera.  
Mbo-scholen hebben aangegeven dat zij grote behoefte hebben aan het delen en borgen van de 
aanwezige kennis over ondernemerschap en ondernemendheid. Een bundeling van kennis en 
krachten zorgt ervoor dat zij sneller en efficiënter kunnen inspelen op vragen van het (regionale) 
bedrijfsleven en studenten.  
 
Om in deze behoefte te voorzien, heeft de MBO Raad in 2015 een aantal landelijke bijeenkomsten 
georganiseerd over ondernemerschap en ondernemendheid.  

 
16. Leven Lang Leren: EVC/validering van non-formeel en informeel leren 
Steeds meer mbo-scholen kiezen voor validering van eerder verworven competenties (EVC) binnen 
het onderwijs en minder voor het aanbieden van EVC-diensten. De MBO Raad heeft om die reden in 
2014 haar netwerk EVC beëindigd.  
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In 2015 heeft de MBO Raad in samenwerking met de werkgroep validering ‘de onderwijsroute’ (het 
valideren van eerder verworven competenties binnen de poorten van het onderwijs) concreter 
gemaakt en verbreed en deze kennis binnen het mbo verspreid. 

 
17. Leven Lang Leren: ECVET  
In Nederland heeft het ministerie van OCW het Coördinatiepunt ECVET opgericht om mbo-scholen te 
ondersteunen bij de invoering van ECVET (European Credit System for Vocational Education and 
Training). De MBO Raad oefent op beleidsniveau haar invloed uit door, ook in 2015, zitting te hebben 
in de Europese gebruikersgroep ECVET. Daarbij is de boodschap van de brancheorganisatie dat het 
de verantwoordelijkheid van de scholen zelf is om ECVET, en de daarbij behorende instrumenten, al 
dan niet te gebruiken.  

 
18. Leven Lang Leren: Commissie Rinnooy Kan  
Als vervolg op het advies van de commissie Rinnooy Kan (2014) over de deelname van volwassenen 
aan het hoger onderwijs (ho) heeft het ministerie van OCW in 2015 in samenwerking met het 
ministerie van SZW onderzocht  hoe het mbo beter kan aansluiten op de scholingsvragen van 
volwassenen (werknemers en werkzoekenden). Eind 2015 kwam de Minister met de brief Leven Lang 
Leren waarin haar voorgenomen beleid staat beschreven over de wijze waarop scholen in het mbo 
meer aan Leven Lang Leren kunnen doen om volwassenen te faciliteren bij leren voor een diploma 
en/of certificaten 
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