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1 Inleiding 
Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten. Als u lid bent van 
een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of 
marktsegment komt u ze tegen. In deze handreiking staat meer informatie over deze en andere 
begrippen. U krijgt antwoord op vragen als: 
• Wat is een bedrijfstakgroep? 
• Welke rol heeft een bedrijfstakgroep? 
• Wat is de relatie tussen een bedrijfstakgroep en sectorkamer? 
• Wat doet een marktsegment? 
Deze handreiking is bedoeld om toe te lichten wat bedrijfstakgroepen binnen en buiten de MBO 
Raad betekenen en om de taken en verantwoordelijkheden van de leden en 
vertegenwoordigers te verhelderen. 
 
Groene onderwijs 
Het groene onderwijs valt onder het ministerie van EZ. De AOC Raad behartigt de sectorale 
belangen van de aoc’s, De vertegenwoordiging en (beleids)ondersteuning is geregeld via de lijn 
van de AOC Raad, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordiging en ondersteuning 
vanuit de MBO Raad.  
 
Bedrijfstakgroepen en SBB 
Op 1 augustus 2015 is de nieuwe organisatie SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven) gestart met de uitvoering van haar wettelijke taken. De MBO Raad 
heeft besloten om per 2015 de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad analoog aan de indeling 
van sectorkamers binnen de organisatie SBB in te richten met een nadrukkelijke taak om de 
sectorale belangenbehartiging en last en ruggenspraak te borgen. Dit betekent dat er acht 
bedrijfstakgroepen zijn die nadrukkelijk verbonden zijn aan de sectorkamers van SBB.  
 
Voor wie? 
Deze handreiking is bedoeld voor: 
1. leden en vertegenwoordigers van scholen die lid zijn van een bedrijfstakgroep en 

onderwijscluster; 
2. onderwijsleden van de sectorkamers die ook leden zijn van de kerngroepen van de nieuwe 

bedrijfstakgroepen; 
3. (kerngroep)leden van de bedrijfstakgroepen inclusief ondersteuners. 
 
Begrippen 
MBO Raad  belangenbehartiger bekostigd mbo-onderwijs 
AOC Raad  belangenbehartiger bekostigd groen onderwijs 
NRTO   belangenbehartiger onbekostigd onderwijs 
SBB   Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
sectorkamer  sectoraal overleg bestuurlijk paritair bij SBB 
marktsegment  sectoraal overleg inhoudelijk paritair bij SBB  
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2 Bedrijfstakgroepen 

2.1 Wat zijn bedrijfstakgroepen en onderwijsclusters? 
Bedrijfstakgroepen (btg’s) zijn een onderdeel van de MBO Raad. Er zijn acht btg’s. Lid van een 
btg zijn die scholen die opleidingen uitvoeren binnen een (opleidingen)sector (gerelateerd aan 
één of meer branches of opleidingen). 
 
Een btg vormt een sectoraal (onderwijs)platform dat belangenbehartiging van de 
(opleidings)sector als primair doel heeft. Daarnaast vinden binnen het platform 
informatievoorziening en kennisdeling plaats. Op basis van sectorale wensen van scholen kan 
een btg ook projecten en activiteiten initiëren en/of uitvoeren. Het uiteindelijke doel is om de 
sectorale positionering en kwaliteit van het mbo verder te versterken. 
 
Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van één of meerdere onderwijsclusters, 
gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s). Deze richten zich meer op 
inhoudelijke opleidingsvraagstukken.   
Bedrijfstakgroepen bestaan uit (sectorale) instellingsvertegenwoordigers, kerngroepleden en 
leden van onderwijsclusters. 
 
Btg’s acteren binnen de bestuurlijk geborgde kaders van de MBO Raad. Dit geldt zowel voor 
deelname aan de btg als voor afspraken over vraagstukken die binnen een btg belegd worden. 
 

Nr. Bedrijfstakgroepen en sectorkamers Afkorting 

1 Techniek en gebouwde omgeving TGO 

2 Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem MTLM 

3 Zorg, welzijn en sport ZWS 

4 Handel Handel 

5 ICT en creatieve industrie ICT en CI 

6 Voedsel, groen en gastvrijheid VGG 

7 Zakelijke dienstverlening en veiligheid ZDV 

8 Specialistisch vakmanschap SV 

 
Tabel 1 Bedrijfstakgroepen en sectorkamers 
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Tabel 2 Organogram van een btg 
 
Voor een uitgebreider overzicht per btg met onderwijsclusters zie de bijlage. 
 
De leden van de btg vormen de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het college van bestuur 
van hun school benoemt hen als (instellings)vertegenwoordiger (meestal directieniveau). De 
instellingsvertegenwoordigers vaardigen ook de vertegenwoordigers af voor de 
onderwijsclusters (meestal opleidings-/afdelingsmanagers of teamleiders).  
 
De kerngroep van de btg (vergelijkbaar met een dagelijks bestuur) heeft het mandaat (van de 
btg-leden) om sectorale afspraken te maken en besluiten te nemen binnen de landelijk 
vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad. Last en ruggenspraak met de btg-leden is 
daarbij essentieel.  
 

2.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen  
De btg ontwikkelt 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, et cetera; 

- 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. 

ALV

Kerngroep

Onderwijscluster
A

Onderwijscluster
B

Onderwijscluster
C
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• 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. 
 

2.3 Relatie bedrijfstakgroepen met bestuur MBO Raad  
Het bestuur van de MBO Raad (geborgd via de Algemene Ledenvergadering) kan jaarlijks tot 
enkele speerpunten komen die voor alle btg’s gelden. Zulke speerpunten richten zich op actuele 
thema’s zoals de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur en examinering. Bij deze 
thema’s verwacht het bestuur een actieve rol van de btg’s om tot een adequate implementatie 
van de nieuwe dossiers en sectorale standaardisering van examenproducten/processen te 
komen, met afspraken voor de scholen/opleidingenclusters in de sector die niet vrijblijvend van 
aard zijn. Deze afspraken moeten dan met bestuurlijk mandaat tot stand komen. 
 

2.4 Door mbo-school benoemde instellingsvertegenwoordiger per 
bedrijfstakgroep  

Elke mbo-school benoemt per sector c.q. btg een zogenoemde instellingsvertegenwoordiger. 
Dit betekent dat alle mbo-scholen die in bepaalde sectoren (clusters van) opleidingen 
aanbieden, ook lid zijn van een btg. Ze kunnen daar landelijk invloed hebben op het sectorale 
beleid en deelnemen aan kennisdelingsbijeenkomsten en sectorale projecten. In de praktijk 
hebben instellingsvertegenwoordigers en waarnemers een eindverantwoordelijke functie binnen 
hun mbo-school voor (een onderdeel van) een sector.  
 
De instellingsvertegenwoordiger, benoemd door een bestuurder van zijn/haar mbo-school, heeft 
daarmee ook het mandaat om namens deze school op sectoraal niveau inbreng te hebben en 
in te stemmen met landelijke, sectorale voorstellen. De instellingsvertegenwoordiger is daarmee 
verantwoordelijk voor (voorafgaande) in- en afstemming met de bestuurder en de last en 
ruggespraak binnen de eigen school(organisatie).  
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2.5 Mandaat instellingsvertegenwoordiger 
Het bestuur van de MBO Raad gaat ervan uit dat een instellingsvertegenwoordiger het volledige 
mandaat heeft om binnen de bedrijfstakgroepen inbreng te hebben in, dan wel in te stemmen 
met: 
• het (meerjaren)beleidsplan, jaarplan/activiteitenplan inclusief begroting van de btg; 
• de retributiehoogte van de betreffende btg om kennisdeling en specifieke projecten te 

faciliteren (NB: contributie is uiteraard een zaak van de AV van de MBO Raad); 
• vraagstukken over landelijke sectorale afspraken met sociale partners, die via de onderwijs-

leden in de sectorkamers van SBB (middels last en ruggespraak) worden ingebracht; 
• sectorale doelmatigheidsvraagstukken die op landelijk sectoraal niveau spelen en niet 

(alleen) via de regio af te handelen zijn, na voorafgaande instemming van de bestuurder van 
de eigen mbo-school; 

• vraagstukken over de sectorale aspecten van de kwalificatiestructuur en bpv;  
• de afvaardiging van experts, opleidingsmanagers/teamleiders vanuit de mbo-school die 

(gaan) participeren in de onderwijsclusters binnen een bedrijfstakgroep of marksegment van 
de sectorkamer of deelnemen in werk- of ontwikkelgroepen om gezamenlijke activiteiten uit 
te voeren.  

 
Jaarlijks ontvangt de bestuurder van een mbo-school een overzicht van de instellings-
vertegenwoordiger per btg met een totaaloverzicht van de bijdragen aan de MBO Raad, 
waaronder de retributie(hoogte) van de btg’s. 
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3 Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven  
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) kent twee pijlers: 
bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Samen werken ze aan thema’s als de kwalificatiestructuur, 
examinering, de beroepspraktijkvorming en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod. 
Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: 
voldoende en deskundige vakmensen. 
SBB adviseert de minister op drie beleidsmatige thema’s. Daarnaast heeft de minister van 
OCW aan SBB drie wettelijke (uitvoerings)taken toebedeeld. Het ontwikkelen en onderhouden 
van de kwalificatiestructuur, het erkennen van leerbedrijven en hun kwaliteit bevorderen en het 
verschaffen van arbeidsmarkt en doelmatigheidsinformatie. 
 
Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt de organisatie op hoofdlijnen. Het bestaat uit 
vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het AB heeft de volgende 
verantwoordelijkheden: 
• bepalen van de meerjarenstrategie en de daarvan afgeleide strategie voor de korte termijn; 
• vaststellen van de begroting, het jaarplan, jaarverslag en de jaarrekening; 
• bewerkstelligen van relevante publieke waarde in de uitvoering van de bij wet opgedragen 

taken. 
 
Thema-adviescommissies en sectorkamers adviseren het AB voor de uitvoering van zijn taken. 
Zij worden daarbij ondersteund door bureau SBB. Thema-adviescommissies adviseren het 
SBB-bestuur (gevraagd) op drie thema’s vanuit het bredere mbo-perspectief. Thema-
adviescommissies en sectorkamers houden zich met name bezig met de drie wettelijke 
thema’s. Dit zijn: kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming (bpv) en 
(macro)doelmatigheid. Daarnaast kunnen zij aanverwante thema’s bespreken en hierover 
adviseren. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit vier leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken van het bureau SBB.  
Voor verdere informatie over de organisatie SBB: www.s-bb.nl. 
 

3.1 Wat is de taak van een sectorkamer en marktsegment? 
Een sectorkamer SBB is een overlegtafel waar onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) en 
bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) op sectoraal niveau afspraken maken en dit 
opnemen in een jaarplan dat het SBB-bestuur vaststelt. Het jaarplan betreft in ieder geval de 
sectorale invulling van de thema's:  
• kwalificeren en examineren, zoals het ontwikkelen en onderhouden van kwalificatiedossiers 

en examenafspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven; 
• beroepspraktijkvorming (bpv), zoals het erkennen van leerbedrijven; 
• (macro)doelmatigheid, zoals het laten doen van arbeidsmarkt- en doelmatigheidsonderzoek.  

http://www.s-bb.nl/
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De sectorkamer kan SBB vragen om extra (sectorale) informatie of aanvullend onderzoek te 
doen voor deze thema’s. Het bureau SBB ondersteunt de sectorkamer. Er zijn acht 
sectorkamers. Deze hebben dezelfde namen als de bedrijfstakgroepen (zie tabel 1). 

 
De sectorkamers hebben verschillende ‘marktsegmenten’ als onderstructuur om zich op  
inhoudelijk niveau te laten adviseren. De marktsegmenten bestaan, net als de sectorkamers, uit 
vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.  
  
Achtergrond informatie en planning 
Op de website van SBB vindt u meer informatie over SBB, de sectorkamers en 
marktsegmenten. 
 

3.2 Relatie sectorkamers en bedrijfstakgroepen  
De MBO Raad heeft ervoor gekozen om een directe verbinding te bewerkstelligen tussen de 
onderwijsleden van de sectorkamers en de kerngroepen van de bedrijfstakgroepen, om zo de 
last en ruggenspraak te borgen. Dit betekent dat de onderwijsleden van de sectorkamers 
(veelal bestuurders van mbo-scholen) in ieder geval ook in de kerngroep van de 
bedrijfstakgroep zitten. De onderwijsleden van de marktsegmenten worden onder 
verantwoordelijkheid van de kerngroep onder actieve btg-leden geworven en afgevaardigd.  
De beleidsadviseur van de bedrijfstakgroep draagt bij aan de voorbereiding, voor- en nazorg 
van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.  

 
De btg’s bekleden een regisserende rol voor de voordracht en inzet van inhoudelijke experts uit 
het sectorale onderwijsveld bij sectorkamers en marktsegmenten. 
In bijlage 2 is het profiel opgenomen van de onderwijsleden in marktsegmenten SBB.  

 

 
 

Tabel 3 relatie bedrijfstakgroep en sectorkamer 

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers
https://www.s-bb.nl/samenwerking/marktsegmenten


DST/244514/2015      11/23 

4 Werkwijze bedrijfstakgroepen 

4.1 Profiel en benoemingsprocedure kerngroepleden en voorzitter  
bedrijfstakgroepen  

Het profiel van kerngroepleden en de benoemingsprocedure is opgesteld met als doel de 
kwalitatieve vertegenwoordiging van en tussen bedrijfstakgroepen te optimaliseren. Dit profiel is 
afgeleid van het profiel van de leden van de sectorkamers. De onderwijsleden van de sector-
kamers zijn in beginsel bestuurder bij een mbo-school. Voor de samenstelling van een kern-
groep is aanvullende vertegenwoordiging van (sector/unit)directeuren van de betreffende sector 
gewenst. Een kerngroep beslist zelf over het (minimum benodigd) aantal leden.  
In bijlage 1 is het profiel wat door btg’s wordt gehanteerd opgenomen.  
 

4.2 Ondersteuning bedrijfstakgroepen vanuit de MBO Raad 
a. De bedrijfstakgroepadviseur  
De btg-adviseur acteert als een ‘spin in het web’, ‘netwerker’ en ‘verbinder’ in de horizontale lijn 
(btg-kerngroep, sectorkamers en landelijke branches) en verticale lijn (btg-kerngroep,  
onderwijsclusters en scholen).  
Hij/zij weet vanuit een ondernemende en proactieve houding de relevante vraagstukken op 
basis van politieke en sectorale onderwijs- en werkveldontwikkelingen in te schatten en bij de 
juiste gremia in te brengen. Hij/zij hanteert hierbij formele en informele netwerkstrategieën.  
 
Om de taken en doelen van de btg’s adequaat uit te kunnen voeren, wordt van de btg-adviseur 
verwacht dat hij/zij in overleg met zijn/haar kerngroep: 
• een strategische beleidsvisie ontwikkelt en vertaalt in plannen en activiteiten; 
• onderwijsbestuurders en sectorale onderwijsgremia (gevraagd en ongevraagd) adviseert; 
• een jaarplan, activiteitenplan, begroting en jaarverslag opstelt; 
• activiteiten en projecten coördineert, regisseert en de voortgang bewaakt, mede 

voortvloeiend uit de eerder genoemde plannen; 
• relevante vraagstukken agendeert, (gevraagd en ongevraagd) adviseert en onderwijs-

geledingen ondersteunt voor een adequate performance in de sectorkamer en de kerngroep 
van de btg; 

• last- en ruggespraak organiseert voor de onderwijsgeledingen in de sectorkamer (en 
marktsegmenten); 

• kerngroepbijeenkomsten, ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de onderwijsclusters 
voorbereidt; 

• zorgt voor de informatievoorziening naar en communicatie met de leden. 
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b. De secretaresse 
Iedere bedrijfstakgroep heeft één of meerdere secretaresses die de btg en btg-adviseur 
ondersteunt. De secretaresse: 
• is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van taken binnen de btg/MBO Raad; 
• fungeert als aanspreekpunt voor scholen en stakeholders; 
• beschikt over actuele (beleids)informatie (op hoofdlijnen) om scholen en stakeholders 

adequaat te woord te staan en eventueel door te verwijzen naar inhoudelijk deskundigen 
(beleidsadviseur en/of externe partij); 

• organiseert en verslaat de vergaderingen binnen de btg (leden, kerngroep, onder-
wijsclusters, enzovoorts) en zorgt voor adequate verslaglegging en verspreiding van 
informatie naar de scholen. 

 

4.3 Financiële aspecten van de bedrijfstakgroep 
Afspraken over begrotingen, jaarrekeningen, retributie en vergoedingen geeft een 
bedrijfstakgroep in lijn met het btg-jaarplan/activiteitenplan vorm. 
Vanuit de MBO Raad is de kaderbrief leidend voor een aantal financiële aspecten van de btg.  
 
1. De beleidsmatige en secretariële ondersteuning vanuit de contributie MBO Raad is 

respectievelijk 0,5 fte en 0,2 fte.  
2. De extra beleidsmatige en secretariële dienstverlening die een btg wenst, wordt ingezet 

middels dienstverleningscontracten. Deze worden als een business-to-business contract 
(MBO Raad en btg) opgesteld en bevatten (onder andere) de gemaakte afspraken zoals in 
de kaderbrief zijn opgetekend. 

3. Retributiemiddelen van elke btg worden volgens eenzelfde formule berekend. Allereerst 
maakt een btg een jaar-/activiteitenplan. Op basis van de bijbehorende begroting maakt een 
btg een berekening van de retributiebijdrage volgens de formule:  
[retributie] = [aantal studenten van betreffende opleidingssectoren (duo gegevens t-2)] x 
[bedrag/student]  

4. Een btg kan eventueel een onderscheid maken tussen bol/bbl-studenten, dan wel per 
onderwijscluster. Hiermee kan de btg op basis van activiteiten per jaar en per 
(onder)structuur, de gewenste middelen ophalen. Deze variatie kan alleen de hoogte van het 
bedrag per student betreffen. Er wordt dus altijd gebruik gemaakt van bovenstaande 
formule. 

5. Er is een overzicht van het type contracten dat een btg kan aangaan. Deze typen variëren 
van een ‘simpele’ onkostenvergoeding die een btg belastingvrij en zonder al teveel 
administratieve lasten kan inzetten, tot een ‘zwaardere‘ detacheringsovereenkomst.  

 
Bijlage 3 biedt een kort overzicht van het type vergoedingen en contracten dat een btg kan 
gebruiken.  
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Bijlage 1 Profiel kerngroepleden bedrijfstakgroepen 
 
Profiel kerngroepleden 
Kerngroepleden: 
1. hebben een visie op kwalitatief goed middelbaar beroepsonderwijs; 
2. zijn bestuurders en directeuren (met branchespecifieke en -overstijgende expertise) die 

werken bij één van de lidscholen van de MBO Raad; 
3. hebben aantoonbare kennis van en inhoudelijke affiniteit met het sectorale speelveld met 

de relevante partners en diens belangen. Zij hebben daarvoor een actief relevant netwerk; 
4. acteren op strategisch/bestuurlijk niveau binnen het (onderwijs)beleid en zijn gericht op en 

in staat tot samenwerking. Ook zijn ze communicatief vaardig in het makelen/ schakelen 
van kennis; 

5. zijn in staat om bovenregionaal te acteren, evenals school-, branche- en sectoroverstijgend 
te denken en handelen;  

6. zijn in staat om vanuit de eigen branche- of sectorspecifieke kennis en ervaring de 
belangen voor de aansluiting tussen het (aangrenzende (v)mbo- en hbo-) 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven te wegen en dit te verbinden aan de betreffende 
sectorkamer; 

7. kunnen handelen volgens het principe van georganiseerde last en ruggespraak; 
8. genieten het vertrouwen van de scholen in de sector en zijn in staat om met inachtneming 

van de belangen van deze branches en sector zelfstandig, proactief en constructief te 
opereren; 

9. kunnen op bestuurlijk/strategisch niveau input leveren en prioriteiten stellen voor de 
thema’s die in de btg (en sectorkamer van SBB) belegd zijn en ook voor de relevante 
thema’s passend binnen het ‘overall’ beleid van de MBO Raad; 

10. hebben voldoende tijd beschikbaar voor deelname aan bijeenkomsten om de 
werkzaamheden voor de bedrijfstakgroep te verrichten; 

11. beschikken over goede communicatieve en schriftelijk vaardigheden; 
12. kunnen ook voorzitter zijn van een onderwijscluster van de bedrijfstakgroep. In die 

hoedanigheid zit hij/zij de commissievergaderingen en branchebijeenkomsten voor.  
 
Verantwoordelijkheden kerngroepleden 
Kerngroepleden: 
1. zijn verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de standpunten en uitgangspunten 

van de MBO Raad; 
2. zijn verantwoordelijk voor de (benoeming van) vertegenwoordigers vanuit het onderwijs in 

de marktsegmenten van de sectorkamers; 
3. zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van de btg (vastgesteld door de leden-

vergadering) en het vertegenwoordigen van de btg op basis van dit beleid; 
4. zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de bedrijfstakgroep nieuwe 

stijl.  
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Daarvoor bereiden zij (mede) de ledenvergaderingen voor, stellen zij (meerjarige) beleids-
plannen, jaarlijkse activiteitenplannen met bijbehorende begroting en jaarverslagen met 
rekening en verantwoording op, en zorgen zij voor de beleidsmatige sturing, coördinatie en 
voortgangsbewaking van de activiteiten van de btg die voortvloeien uit de hierboven 
genoemde plannen; 

5. zijn verantwoordelijk voor actuele en eenduidige informatie en communicatie naar de leden 
van de btg (en naar de betreffende sectorkamer van SBB); 

6. nemen verantwoordelijkheid het bestuur van de MBO Raad te informeren wanneer 
daarvoor aanleiding is. 

 
Samenstelling en benoemingsprocedure kerngroep 
1. Een kerngroep bestaat ten eerste uit: 

• de onderwijsleden van de aanverwante sectorkamer. Deze worden via de beschreven 
procedure (advies BAC - voordracht bestuur MBO Raad - benoeming bestuur SBB) 
benoemd in de sectorkamer en zijn q.q. lid van de btg-kerngroep.  

• De kerngroep van de btg werft de overige kerngroepleden zelf en selecteert deze leden 
op basis van het bovenstaande profiel. Zij moeten instellingsvertegenwoordiger zijn. 

2. De kerngroep van de btg, waaronder de onderwijsleden van de sectorkamer, kiezen uit 
hun midden een voorzitter en vicevoorzitter voor een periode van twee jaar met de 
mogelijkheid voor herbenoeming en een maximale zittingsduur van acht jaar. De voorzitter 
is een bestuurder van een mbo-school en tevens lid van de gelieerde sectorkamer. De 
voorzitter meldt zelf mutaties aan het bureau van de MBO Raad 
(manager/managementassistent), zodat deze als eerste aanspreekpunt fungeert voor de 
MBO Raad. 

3. De kerngroep meldt de vacature bij alle instellingsvertegenwoordigers en verzoekt om een 
reactie, voorzien van een korte motivatie en CV, binnen een bepaalde termijn.  

4. Een delegatie van de kerngroep (waaronder de huidige voorzitter) voert (telefonisch) 
gesprekken en benoemt het kerngroeplid. 

5. De benoemingstermijn(en) en condities worden, naar analogie van de Benoemingsadvies-
commissie, schriftelijk vastgelegd. 

6. Kerngroepleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn nog eenmaal 
herkiesbaar.  

7. Leden van de kerngroep stoppen als lid van de kerngroep bij het bereiken van de 67-jarige 
leeftijd of eerder pensioen en bij het werkzaam zijn buiten de bij de MBO Raad 
aangesloten mbo-scholen. 

 
Aanvullende taken voorzitter bedrijfstakgroepen 
De voorzitter van een bedrijfstakgroep geeft niet alleen leiding aan (de kerngroep van) de btg, 
maar is ook het aanspreekpunt voor het bestuur en bureau van de MBO Raad. Hij/zij geeft 
functioneel leiding aan de btg-adviseur en -secretaresse en de manager van de MBO Raad 
vraagt hem/haar om een bijdrage te leveren. 
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Deze bijdrage betreft: 
a. betrokkenheid bij aanstelling van beleidsondersteuning en bij de functionerings- en 

beoordelingscyclus; 
b. de business-to-business afspraken over de dienstverlening vanuit de MBO Raad aan de 

btg; 
c. eventuele gesprekken over financiële consequenties en inzet van reserves naar aanleiding 

van a en b.  
 
Vergoeding  
Er is geen vacatieregeling voor kerngroepleden van de btg. 
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Bijlage 2 Profiel onderwijsleden marktsegmenten binnen een sectorkamer  
 
Profiel 
1. De leden functioneren binnen en leveren een bijdrage aan het strategisch/tactisch 

onderwijsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad. 
2. De leden zijn in staat om verbindingen te leggen tussen het sectorale bedrijfsleven en het 

beroepsonderwijs van betreffende marktsegment, om daarmee te zorgen voor 
beroepsonderwijs dat is afgestemd op de wensen van deelnemers en het bedrijfsleven. Dit 
met oog op de uitvoerbaarheid door de onderwijsinstellingen van de opleidingen binnen de 
betreffende sectorkamer van kwalificatiedossiers, examinering en bpv. 

3. De leden hebben een aantoonbare inhoudelijke affiniteit met het marktsegment waarvoor 
hij/zij reflecteert en zijn in staat om bovenregionaal te acteren met oog voor bovensectorale 
(onderwijs)belangen.  

4. De leden zijn in staat om vanuit hun eigen branche- of sectorspecifieke kennis en ervaring 
de belangen aangaande de aansluiting tussen (het aangrenzende (v)mbo- en hbo-) 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven te wegen. 

5. De leden van het marktsegment zijn actief in de (onderstructuur van de) bedrijfstakgroep 
(nieuwe stijl) en in staat om hun last en ruggespraak te organiseren. 

6. De leden genieten het vertrouwen van de branches en de sector en zijn in staat om met 
inachtneming van de belangen van deze branches en sectoren zelfstandig te opereren.  

7. De leden hebben voldoende tijd (circa halve dag per week) beschikbaar om de 
werkzaamheden voor een marktsegment en de activiteiten t.b.v. een onderwijscluster van 
de bedrijfstakgroep uit te voeren.  

8. De leden stellen hun positie ter beschikking zodra zij niet meer namens hun oorspronkelijke 
achterban participeren, dan wel dat zij in hun dagelijkse werkpraktijk niet meer te maken 
hebben met de aansluiting tussen (het sectorale) beroepsonderwijs en bedrijfsleven, of 
wanneer hun zittingstermijn is verstreken. Vóór het aanvaarden van het lidmaatschap van 
een marktsegment binnen een sectorkamer wordt kandidaten gevraagd hiermee schriftelijk 
in te stemmen. 

9. Leden bezitten een mix van of hebben specifiek een van de volgende deskundigheden: 
strategisch en tactisch inzicht, bestuurlijke en politieke sensitiviteit, vermogen tot 
analyseren, interpreteren en samenwerken, inhoudelijke en onderwijskundige 
deskundigheid van de sector en branchecluster. 

10. Leden zijn in staat om de uitgangspunten van de MBO Raad te vertalen en de hubo1-
aspecten van kwalificatiedossiers, examinering en bpv voor het onderwijs te wegen. 

11. Leden kunnen activiteiten binnen het eigen marktsegment plaatsen binnen het geheel van 
de kwalificatiestructuur en weten verbinding te leggen met andere (aanpalende) 
marktsegmenten om tot een doelmatige en effectieve invulling van kwalificatiedossiers, 
examinering, bpv en aansluiting in de beroepskolom te komen.  

 

                                                      
1 Hubo: haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid voor het onderwijs. 
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Leden kunnen op directie-, beleidsniveau, dan wel op het niveau van team/onderwijsmanager 
functioneren. Leden zijn in regel geen lid van een CvB/centrale directie. 
 
Verantwoordelijkheid 
• Leden zijn mede verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het onderwijsbelang. 
• Leden zijn medeverantwoordelijk voor het vaststellen en onderhouden van de kwalificatie-

structuur, de invulling van kwalificatiedossiers, examinering, bpv, doelmatigheid en 
inhoudelijke aansluiting in de beroepskolom. 

• Leden zijn verantwoordelijk voor de communicatie met, informatievoorziening en last en 
ruggespraak met de betreffende btg. 

• Leden nemen de verantwoordelijkheid voor het volgen van scholing in dit kader 
 
Incompatibiliteit 
• Het lidmaatschap van een marktsegment is incompatibel met het lidmaatschap van een 

sectorkamer, besturen van andere sectorkamers en andere marktsegmenten, dan wel een 
bestuursfunctie in een aan de sectorkamer gelieerde private partij.  

 
Voordrachtprocedure 
• Vacatures die ontstaan worden gemeld aan de onderwijsgeleding van de sectorkamer en 

kerngroep van de btg (nieuwe stijl). 
• De kerngroep van de btg roept kandidaten op om te reageren via de leden van de btg. 
• Zo nodig worden aanvullende selectiecriteria (bijv. affiniteit specifieke branche) opgenomen 

in de vacaturetekst.  
• De kerngroep van de btg of een door hen ingestelde delegatie (Sectorale Benoemings-

adviescommissie) selecteert en doet een voordracht aan de voorzitter van de betreffende 
btg. 

• De kerngroep van de btg benoemt de kandidaat en draagt deze kandidaat vervolgens voor 
aan de betreffende sectorkamer. 

 
Zittingstermijn 
Voor leden in de marktsegmenten geldt een maximale zittingsduur (herbenoemingsmogelijkheid 
na 4 jaar) van in totaal 8 jaar. Herbenoeming is daarna niet mogelijk. 
 
Onderwijsleden marktsegmenten SBB via bedrijfstakgroep te benoemen 
Het bestuur van de sectorkamer bepaalt welke, de vorm en hoeveel marktsegmenten binnen 
een sectorkamer nodig zijn. Zij kunnen een vaste of wisselende samenstelling hebben, rond 
clusters van opleidingen gegroepeerd zijn of themagericht ingevuld worden.  
 
De MBO Raad heeft vastgesteld dat de kerngroep van de btg (die een steviger bestuurlijk 
karakter zal hebben) zorgt voor de benoeming(sprocedure) van af te vaardigen leden voor de 
marktsegmenten.  
De kerngroep van de btg benut daarvoor het profiel voor de leden van de marktsegmenten voor 
de btg’s, zoals het bestuur van de MBO Raad dat heeft vastgesteld.  



 

Bijlage 3 Overzicht type vergoedingen en contracten die een btg kan aangaan 
Wie Soort vergoeding Formulier Regeling Overeenkomst Fiscaal aangifte Opmerking 
Medewerkers in 
dienst van 
MBO Raad 

Loon  Cadeaus en 
overige wordt 
jaarlijks LB 
aangifte gedaan 

Arbeidsovereenkomst 
Bijlage 3 

LB-van 
toepassing 

 
Reiskosten Reiskosten 

formulier 
eigenpersoneel 

Kerstpakket /diner / 
cadeaus  

 

Medewerkers 
gedetacheerd 
vanuit de 
scholen aan 
MBO Raad 

Uren inzet Factuur van 
school 

School is fiscaal 
verantwoordelijk 

Detacheringsovereenkomst Geen  

reiskosten 

Bestuursleden 
en deskundigen 
via scholen 
ingehuurd  

Factuur van school  School is fiscaal 
verantwoordelijk, 
bij rechtstreeks 
betaling aan 
bestuurder geldt 
dat bij 
vergoeding > 
0,19 
fiscaalopgave 

Dienstverleningsovereenkomst  
 
Detacheringsovereenkomst bij 

langdurige- en trajecten van grote omvang 

Bij vergoeding 
van maximaal 
0,19 per 
kilometer, geen 
opgave IB. Is 
vergoeding meer 
dan 0,19 wel IB-
47 

 
Reiskosten 
vergoeding aan 
bestuursleden en 
deskundigen 

Reiskosten 
formulier Extern 
personeel 

  
  

Bestuursleden 
en deskundigen 
niet via 
scholen 
ingehuurd 

Inzet in uren  IB-aangifte van 
toepassing 

Dienstverleningsovereenkomst IB-47 extra info 
nodig 
-N.A.W. 
-B.S.N. 
-Geboortedatum 

 
Reiskosten   
Gemaakte kosten  
  
VVV-bon  
Attenties  
Reiskosten  
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Wie Soort vergoeding Formulier Regeling Overeenkomst Fiscaal Opmerking 
Inzet studenten 
rechtstreeks 

Vergoeding lager < 
1.500 per jaar  

 Vrijwilliger 
regeling 
mogelijk van 
toepassing. 
(zie voorwaarde 
bijlage 1) 

Dienstverleningsovereenkomst  IB-47 extra info 
nodig 
-N.A.W. 
-B.S.N. 
-Geboortedatum 

 

VVV-bon  

Attenties  

Reiskosten Declaratie 
reiskosten 
extern 
personeel 

Inzet studenten 
via school  

Vergoeding aan 
school  

Factuur van 
school 

School fiscaal 
verantwoordelijk 

Dienstverleningsovereenkomst 
Stage-overeenkomst 

Geen  

Reiskostenvergoeding 
 
 

Externe 
deskundigen 
zonder VAR 
WUO of BV 

Inzet uren Factuur van 
externe 

IB-47 plicht bij 
MBO Raad 

Dienstverleningsovereenkomst IB-47 extra info 
nodig 
-N.A.W. 
-B.S.N. 
-Geboortedatum 

 
Reiskosten 
Gemaakte kosten 
 

Externe 
deskundigen 
met  VAR 
WUO of BV 

Inzet uren Factuur van 
externe 

Geen fiscale 
plicht bij MBO 
Raad 

Dienstverleningsovereenkomst Geen  
Reiskosten 
Gemaakte kosten 
 

 
Stageovereenkomst = meestal niet van toepassing 
Toelichting IB-47 plicht wenselijk



 

Bijlage 4 Organogrammen btg’s 
 
Bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (btg TGO) 

 
 
Bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport & Logistiek, Maritiem (btg MTLM) 
 

 
 
 
 
 

  

ALV btg TGO

Kerngroep btg 
TGO

Onderwijscluster 
MEI 

Onderwijscluster 
BIB

Onderwijscluster 
H&M

Onderwijscluster 
PLOT

ALV btg MTLM

Kerngroep btg 
MTLM

Onderwijscluster 
Mobiliteit

Onderwijscluster 
Transport en 

logistiek

Onderwijscluster 
Luchtvaart en 

rail
Onderwijscluster 

Maritiem
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Bedrijfstakgroep Handel 
 

 
 
 
Bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (btg SV) 
 

 
 
 

 
 

  

Btg Handel en Mode

Onderwijscluster Mode

ALV btg SV

Btg SV kent geen kerngroep
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Bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie (btg ICT en CI) 
 

 
 

 
Bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (btg VGG) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

ALV bgt ICT en CI

Kerngroep btg 
ICT en CI

Onderwijscluster 
Kunsten en 

Entertainment

Onderwijscluster 
Communicatie, 

Media en Design

Onderwijscluster 
ICT

ALV btg VGG

Kerngroep btg 
VGG

Onderwijscluster 
Groen

Onderwijscluster 
Gastvrijheid

Onderwijscluster 
Uiterlijke 

Verzorging
Onderwijscluster 

Voeding



 

Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (btg ZDV) 

 
 

Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) 
 

 

ALV btg ZDV

Kerngroep btg ZDV

Onderwijscluster Orde 
en Veiligheid

Onderwijscluster 
Juridisch-

administratieve 
beroepen

Onderwijscluster 
Marketing en 
Communicatie

Onderwijscluster Bank, 
Verzekeringen en 

Financiële 
Intermediairs

Onderwijscluster 
Secretariële beroepen

Onderwijscluster 
Financieel-

administratieve 
beroepen

Onderwijscluster 
Ondersteunende 
Administratieve 

beroepen

ALV btg ZWS

Kerngroep btg 
ZWS

Onderwijscluster 
Zorg

Onderwijscluster 
Welzijn

Onderwijscluster 
Sport en 
bewegen

Onderwijscluster 
Uiterlijke 

Verzorging

Onderwijscluster 
Assisterende 
Gezondheids-

zorg
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