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Weet u het nog? De Shanghai World Expo 2010? De groots opgezette wereldtentoonstellingen worden elk jaar steeds in een ander deel van de wereld gehouden. In het afgelopen jaar had Shanghai de eer gastvrouw te zijn voor vele paviljoens van evenzoveel landen. Nederland toonde zich op de World Expo met het
paviljoen Happy Street. En wij, de MBO Raad en onze bedrijfstakgroep in het
bijzonder, wij waren erbij. Wij maakten het voor vele mbo’ers en hbo’ers mogelijk
aldaar unieke stage-ervaring op te doen. U leest erover in dit jaarverslag.
Ook andere speerpunten uit het afgelopen jaar belichten we in dit jaarverslag. Het onderzoek naar de
niveau 2 opleiding Facilitaire Dienstverlening bijvoorbeeld of de opstelling van het protocol voor
beroepspraktijkvorming (bpv-protocol) met bijbehorende uniforme handboeken. De horeca-sector is al
ver met de invoering van deze boeken die het voor leerbedrijven zoveel makkelijker maken onze
studenten te begeleiden. Bijzonder belangrijk en onderscheidend voor de reisbranche is excellente
commerciële dienstverlening. In mei 2010 is daarover een inspirerende werkconferentie gehouden.
Internationalisering heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Dat zal ook in 2011 en daarna het
geval zijn; buitenlandstages zijn voor de studenten in onze sector immers essentieel. Wij blijven ons
ervoor inzetten onze leden te ondersteunen bij het bieden van die mogelijkheden.
In hoofdstuk 2 komen deze en andere speerpunten uitgebreid aan bod en laten we betrokkenen erover
aan het woord. In het laatste hoofdstuk schetsen we een beeld van ontwikkelingen in arbeidsmarktperspectieven en in aantallen studenten van onze opleidingen.
We wensen u veel leesplezier.
Jitze Ramaker, voorzitter kerngroep bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en
Facilitaire Dienstverlening, MBO Raad
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Missie, visie en doelen
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Doelstelling
De bedrijfstakgroep (btg) Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire
Dienstverlening (HTVF) heeft tot doel de opleidingen in deze sectoren te versterken
- bij hun positionering in de regio;
- bij hun onderwijs in het algemeen;
- bij hun begeleiding van studenten naar de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Bestuur en organisatie
De btg HTVF bestaat uit leden van de brancheorganisatie MBO Raad, afkomstig van onderwijsinstellingen met opleidingen op het gebied van Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding (Brood en Banket) en
Facilitaire Dienstverlening.
Gezien de grote diversiteit van de branches waarvoor de leden opleiden, heeft de btg HTVF gekozen
voor een organisatiestructuur met vier werkgroepen en een overkoepelende kerngroep:
- kerngroep HTVF
- Werkgroep Directeuren Horeca (WDH);
- Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR);
- Werkgroep Directeuren Voeding (WDV);
- Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD).
De voorzitter van elke werkgroep participeert in de kerngroep van de btg HTVF. De leden van de
werkgroepen betalen op basis van studentenaantallen een bijdrage om gemeenschappelijke projecten
uit te voeren. Hiermee zijn de werkgroepen redelijk autonoom in het beschikbaar stellen van budgetten
en het maken van keuzes voor activiteiten.
In bijlage 1 is de samenstelling van de kerngroep en van het dagelijks bestuur van de Werkgroepen
Directeuren opgenomen. Bijlage 2 bevat een overzicht van de aangesloten leden (onderwijsinstellingen).

Missie
1. De btg HTVF wil innovatieve kennisuitwisseling mogelijk maken voor de bij haar aangesloten leden:
de btg opereert als initiatiefnemer en opdrachtgever.
2. De btg HTVF wil een signaal- en dienstverlenende functie vervullen richting de aangesloten leden wat
onderwerpen en projecten betreft die de HTVF-opleidingen aangaan.
3. De btg HTVF wil voor de leden branchegerichte projecten opzetten en uitvoeren, die de individuele
HTVF-opleidingen overstijgen. Hierbij wordt structureel de relatie met de branche gezocht (co-makership).
4. De btg HTVF wil een platform zijn voor informatie-uitwisseling en voor het onderhouden van relaties
tussen en met leden onderling en externen. De btg faciliteert deze netwerkfunctie en diplomatenrol.
5. De btg HTVF wil een signaalfunctie (en incidenteel een adviesfunctie) hebben richting de MBO Raad.
6. De btg HTVF wil het boegbeeld en de vertegenwoordiger zijn naar landelijke gremia van de
HTVF-opleidingen in het mbo-veld.
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Visie
Door de platform- en netwerkfunctie van de btg HTVF kunnen de bij haar aangesloten mbo-instellingen
een meerwaarde realiseren en daarmee aan belang en kracht winnen. Deze meerwaarde bestaat uit
krachtenbundeling, samenwerking en inputverstrekking onderling, en over en weer met externen.
Interne samenhang van de btg en binding van de leden dragen bij aan de kracht en het gezag van
HTVF-opleidingen in de branches.
De btg behartigt de belangen van haar leden. Ook signaleert de btg situaties waarin tegenstrijdige
belangen van leden spelen en brengt zo nodig de gevolgen daarvan in kaart. De btg is in beeld daar waar
een onderwerp speelt dat de HTVF-opleidingen raakt maar dat geen eigendom is van een specifieke
aangesloten instelling. Voor een breed draagvlak streeft de btg ernaar dat alle Crebo-erkende mboinstellingen voor de HTVF-branches lid zijn van de btg HTVF.
De autonomie van de individuele mbo-instellingen is leidend voor de activiteiten van de btg. Zo zijn de
opleidingen van de mbo-instellingen autonoom wat instellingspecifieke thema’s en specifiek regionale
zaken betreft.

Operationele doelen

1 Zie www.
groenkennisnet.nl/

De btg heeft haar missie vertaald naar operationele doelen vanuit vier thema’s:
1. ontwikkeling competentiegericht onderwijs;
2. aansluiting onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt;
3. de btg-organisatie in samenhang;
4. kennisontwikkeling en kennisdeling.

regio_aan_zet

ALV btg HTVF
Algemene
Leden Vergadering

Kerngroep btg HTVF
Bedrijfstakgroep Horeca,
Toerisme en Recreatie,
Voeding en Facilitaire
dienstverlening

WDH
Werkgroep Directeuren
Horeca

OWGH BPV
Onderwijswerkgroep en
bvp-coördinatoren Horeca
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Bij deze vertaling van missie naar operationele doelen is de btg zich voortdurend bewust van de actuele
en maatschappelijke context waarin onderwijsinstellingen (moeten) werken. Onderwijsinstellingen zijn
anno 2010 bezig met vormgeving en uitvoering van (competentiegericht) onderwijs, met de ontwikkeling van de kenniseconomie, met het programma ‘de Regio aan Zet’1, met ondernemerschap, de zorg
voor (kwetsbare) studenten, de beroepskolom, internationalisering en de relatie met de arbeidsmarkt.
Onderwijsinstellingen zijn bovendien gehouden hun studenten drievoudig te kwalificeren: voor
beroepskwalificering, burgerschapskwalificering en voor doorstroomkwalificering.
De btg streeft ernaar de onderwijsinstellingen bij deze taken en in deze context volledig ten dienste te
staan.

Speerpunten 2010
Voor beschrijving in het jaarverslag 2010 heeft de btg HTVF de volgende speerpunten uitgekozen,
passend binnen de vier bovengenoemde thema’s.
Excellente Commerciële Dienstverlening is bij uitstek een voorbeeld van een project waarin onderwijs en
bedrijfsleven op basis van ieders specifieke expertise samen tot concrete afspraken zijn gekomen: hoe
geven we in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven excellente commerciële dienstverlening vorm? Met
dit project openen we hoofdstuk 2.
Het onderzoek naar de niveau 2 opleiding Facilitaire Dienstverlening, is uitgevoerd om het op te stellen
beroepscompetentieprofiel zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van en ontwikkelingen in
het bedrijfsleven. Paragraaf 2.2 schetst de achtergrond, de opzet en resultaten van dit onderzoek.
De introductie van een PDCA-cyclus (plan-do-check-act) heeft alles te maken met aansturing van de
activiteiten en projecten van de btg: hoe hangen deze met elkaar samen, op welke punten moeten ze
bijgesteld worden? In paragraaf 2.3 wordt de PDCA-cyclus geschetst. Voor onze studenten in de
‘hospitality’-branche (internationale term) is het opdoen van werkervaring in het buitenland (internationalisering) een zeer belangrijk aspect in hun opleiding. De stagemogelijkheden die de Shanghai World
Expo bood in 2010, sloten hier volledig bij aan. Paragraaf 2.4 laat meer zien over deze unieke stageplek.
Ook het algemenere project Internationalisering hospitalityonderwijs laten we niet onvermeld in dit
verband. In paragraaf 2.5 komt dit project aan bod.
Binnen het competentiegericht onderwijs is het opdoen van specifieke beroepsvaardigheden heel
belangrijk. De ontwikkeling van een uniform protocol voor beroepspraktijkvorming (bpv) en van
uniforme bpv-handboeken, maakt het voor leerbedrijven gemakkelijker om het verwerven van deze
vaardigheden te begeleiden en te beoordelen. Dit draagt bovendien bij aan de aansluiting tussen
onderwijs en beroepspraktijk. In paragraaf 2.6 wordt dit uniformeringsproject beschreven.
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Speerpunten 2010
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2.1 Excellente Commerciële Dienstverlening
“Waarom zou je een reisprofessional moeten worden? Juist! Omdat de
reisprofessional een excellente commerciële dienstverlener is.” Aldus de openingszin van de pagina ‘Excellente Commerciële Dienstverlening’ van www.reiswerk.nl/
opleiding-en-ontwikkeling.

Veelzeggend, deze zin: als je een opleiding volgt in de de reisbranche is niet je primaire doel een
reisprofessional te worden, maar een excellente commerciële dienstverlener! En dat is waar het in het
project Excellente Commerciële Dienstverlening precies om gaat: werknemers in de reisbranche zijn
commerciële dienstverleners bij uitstek. Zelfs zodanig dat andere beroepssectoren zich daaraan moeten
kunnen spiegelen.

Achtergrond
Frank Radstake is manager arbeidszaken en onderwijs bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging
van Reisondernemingen), de brancheorganisatie van reisondernemingen. Hij schetst in het kort de
achtergrond van het project Excellente Commerciële Dienstverlening: “Er werken 16.000 mensen in de
reisbranche. Het gemiddeld personeelsverloop was 20% over de afgelopen 10 jaar. Dat betekent dat we
na 5 jaar een compleet nieuw personeelsbestand hebben. Dit hoge verloop heeft deels te maken met
een verkeerd imago van het beroep: je zou er goed je talenkennis in kwijt kunnen, je zou veel reizen en
veel met toeristen op locatie zijn. Het is echter maar een relatief klein deel van het personeelsbestand dat
in deze context werkt. Het merendeel heeft te maken met het verkopen van reizen vanuit een reisbureau
of bijvoorbeeld een call center. Om dit duidelijker naar voren te brengen, willen we het beroep
herpositioneren. Het moet commerciële dienstverlening zijn, dat voorop staat, dat moet bij uitstek
hetgeen zijn wat onze beroepsgroep kenmerkt en onderscheidt. En daarin moeten dus studenten van de
toerisme-opleidingen opgeleid worden. Daarom vinden wij samenwerking met de opleidingen
uitermate belangrijk en is de btg HTVF een belangrijke partner voor ons.”

Tool Trolley
Op 10 mei 2010 is op Eindhoven Airport een werkconferentie gehouden over het onderwerp Excellente
Commerciële Dienstverlening. De WDTR en ANVR hebben deze conferentie gezamenlijk georganiseerd.
Vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven bogen zich over de vraag wat medewerkers in de
reisbranche en in het toeristisch onderwijs kunnen doen om excellente commerciële dienstverlening in
te voeren in de praktijk van het reisbureau, de touroperator en in de opleidingen. “Met alle ideeën vullen
we onze eigen Tool Trolley voor excellente commerciële dienstverlening op school en in het bedrijf,”
aldus Radstake op de conferentie.
Enkele voorbeelden van concrete acties die in brainstormgroepjes tijdens de conferentie genoemd zijn:
- Docenten moeten het goede voorbeeld geven. Tijdens hun lessen moeten zij zich al opstellen als
excellente dienstverlener naar hun studenten.
- Laat het bedrijfsleven vaker kijken in de keuken van de opleiders.
- Organiseer meer docentstages. In het bedrijfsleven gaan de veranderingen immers snel.
- Neem bij stagegesprekken met studenten de beroepshouding als uitgangspunt: “Zit je al achter de
balie?”, “Heb je al boekingen gemaakt?”
- Geef een student de opdracht zelf als klant naar een winkel of ander bedrijf te gaan en laat hem of
haar de dienstverlening aldaar beoordelen.
- Organiseer een belevingsdag of –week voor studenten die een toeristische opleiding willen gaan
kiezen. Toon zo de studenten waar ze voor kiezen.
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- Leer studenten en medewerkers dóór te vragen om de klant beter te begrijpen. Hulpmiddel: het
ezelsbruggetje LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen).

Witboek
In oktober 2009 is een witboek verschenen waarin excellente commerciële dienstverlening aan de hand
van voorbeelden nader is toegelicht. Het belang van gedrag en houding komt daarin voortdurend terug.
Op het gebied van dienstverlening moeten studenten aan de opleidingen en werknemers in de branche
zich kwaliteiten eigen maken als deskundigheid, authenticiteit, inlevingsvermogen, klantgerichtheid en
oplossingsgerichtheid.
Frank Radstake: “We hebben hierover een workshop ontwikkeld die we aanbieden aan zowel bedrijven in
de branche als aan opleidingen. We hebben nieuwe beroepscompetentieprofielen ontwikkeld waarin
excellente commerciële dienstverlening een belangrijk onderdeel vormt. In 2011 start een arbeidsmarktcampagne waarin we de nieuwe positionering van onze branche echt neerzetten.”
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2.2 Onderzoek Facilitaire Dienstverlening:
van stofjas tot integrale serviceverlening?
Hoe moet het beroepscompetentieprofiel van de facilitair medewerker niveau 2
eruit zien? Is hij specialistisch opgeleid tot schoonmaker, cateringmedewerker of
beveiligingsmedewerker? Of kan hij al deze werkzaamheden aan, is hij dus
multi-inzetbaar en kan hij zo nodig door het bedrijf zelf bijgeschoold worden tot
specialist? Volgens een recent onderzoek is er zeker ruimte voor dergelijke facilitair
generalisten op mbo-niveau 2.
De vraag naar een generalistisch of specialistisch opgeleide facilitair medewerker leefde erg in 2010 en
daarvoor in verband met het beroepscompetentieprofiel (bcp) dat vastgesteld moet worden voor het
kwalificatiedossier Facilitair medewerker mbo-niveau 2. Ter voorbereiding hierop heeft kenniscentrum
Kenwerk in 2009 een markt- en beroepenverkenning uitgevoerd. Een belangrijke conclusie van deze
verkenning was dat de behoefte in de markt aan generalistisch opgeleide facilitair medewerkers
mbo-niveau 2 zou verminderen ten gunste van meer specialistisch opgeleide facilitair medewerkers. Dit
zou op termijn zelfs kunnen betekenen dat de opleiding facilitair medewerker niveau 2 verdwijnt en dat
uitsluitend de specialistische opleidingen overblijven.

Achtergrond
Geen onbelangrijke conclusie dus. De Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD) van de
bedrijfstakgroep herkende de waarnemingen echter niet. Guus Tomassen, directeur Zadkine en lid van
de Werkgroep Directeuren FD zegt hier desgevraagd over: “De bedrijven waarmee onze opleidingen in
aanraking kwamen en komen, lieten weten generalistisch opgeleide facilitaire dienstverleners nog
steeds heel goed te kunnen gebruiken. Weliswaar naast specialistisch opgeleide, maar beslist niet
zodanig dat de specialisten de generalisten volledig zouden vervangen. Veel bedrijven willen facilitaire
diensten integraal kunnen aanbieden. Bovendien zeggen bedrijven dat ze zelf heel goed generalistisch
opgeleide facilitaire dienstverleners intern kunnen opleiden tot specialisten, mocht dat nodig zijn.”

Hernieuwd onderzoek
Voor de Werkgroep Directeuren FD binnen de btg was dit de reden waarom zij op verzoek van de
onderwijsvertegenwoordigers in de paritaire commissie hebben aangegeven hernieuwd onderzoek te
willen doen. Guus Tomassen is nauw betrokken geweest bij de opzet van dit onderzoek. Ook was hij lid
van de stuurgroep van het onderzoeksproject. Tomassen: “Naar onze mening is het aspect over de
behoefte aan generalisten onderbelicht gebleven in de verkenning van Kenwerk. Er is vooral gefocust op
de geconstateerde trend naar meer behoefte aan specialisten. Maar uit het onderzoek blijkt niet dat
generalisten níet meer nodig zouden zijn. Omdat wij bovendien deze trend zelf bij het bedrijfsleven niet
herkenden, wilden we graag een hernieuwd onderzoek opzetten. Maar wel met als voorwaarde dat de
uitkomsten leidend zullen zijn voor het beroepsbeeld en het kwalificatiedossier. Hier heeft de paritaire
commissie mee ingestemd.”

Vraagstelling
In de eerste helft van 2010 heeft Twynstra Gudde (TG) dit hernieuwde onderzoek uitgevoerd. TG is een
bureau met specialistische kennis van de facilitaire markt. In het onderzoeksrapport wordt niet
gesproken over generalisten maar over ‘facilitaire medewerkers mbo-niveau 2 met gecombineerd
takenpakket’. In het rapport omschrijven de onderzoekers nauwkeurig wat daaronder wordt verstaan.
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De centrale vraagstelling was: ‘Is er bij facilitaire werkgevers behoefte aan facilitair medewerkers niveau 2
met een gecombineerd takenpakket?’

Respons
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van digitale vragenlijsten en telefonische interviews onder drie
respondentgroepen:
1. Facility managers (aantal respondenten: 227);
2. Facility aanbieders (aantal respondenten: 47);
3. Overigen of facilitair betrokkenen (aantal respondenten: 99).
Totaal aantal gevalideerde respondenten: 373.

Resultaten hernieuwd onderzoek

2 Plomp, D.W., Kluit,
van der, J.P.V. (6 juli
2010). Marktonderzoek naar de behoefte

Het overall beeld laat zien dat 11% van álle fte’s bij de totale respondentengroep (1 tot en met 3)
werkzaam is in de facilitaire dienstverlening. Van deze 11% vervult 33% de functie op mbo-niveau 2. Van
deze 33% heeft vervolgens 22% een gecombineerd takenpakket.
Daarmee is volgens het onderzoeksbureau aangetoond dat er ruimte is bij de drie respondentgroepen
voor medewerkers facilitaire dienstverlening op mbo-niveau 2 met gecombineerd takenpakket. Die
ruimte lijkt overigens vooral en steeds meer te bestaan bij facilitaire aanbieders. Zij beschikken steeds
vaker over formatieplaatsen voor mbo-niveau 2 medewerkers met een gecombineerd takenpakket.
Facilitaire aanbieders zien de mogelijkheid om medewerkers multifunctioneel in te zetten als een
efficiënte manier van werken en vinden het een voordeel dat ze medewerkers daardoor een meer-urencontract aan kunnen bieden (onderzoeksrapport2, pagina 15/16).
Verder verwacht 81% van de respondenten dat het aantal formatieplaatsen voor facilitaire combinatiefuncties mbo-niveau 2 binnen hun organisaties gelijk zal blijven (42%) of gaat stijgen (39%) (onderzoeksrapport, pagina 15/16). Slechts 19% verwacht een daling in dit aantal formatieplaatsen.

aan facilitaire
medewerkers niveau 2
met een gecombineerd takenpakket.
Amersfoort: Twynstra
Gudde

In het onderzoek is ook gevraagd naar voorkeuren in het opleidingsprofiel. Het blijkt dat een grote
meerderheid van de respondenten meer behoefte heeft aan generalistisch opgeleide facilitair
medewerkers op mbo-niveau 2 dan aan specialistisch opgeleide. Redenen die hiervoor werden
genoemd, zijn:
- efficiëntere inzet;
- maximale flexibiliteit;
- een generalist kan eenvoudig doorgroeien naar een specialistische functie;
- maakt het makkelijker in te spelen op de trend naar meer integraliteit.

Conclusie en advies
Twynstra Gudde adviseert de opleidingsrichting facilitaire dienstverlening mbo-niveau 2 met gecombineerd takenpakket te behouden. Vanuit de markt is er behoefte aan de meer generalistisch opgeleide
facilitair medewerkers.
Doordat de trend is meer facilitair werk uit te besteden, lijkt de toekomst van operationele uitvoering
steeds meer in handen te komen van facilitaire aanbieders. Onderwijsinstellingen moeten dit in hun
lessen meer belichten en studenten wijzen op de mogelijkheid bij dergelijke bedrijven hun bpv te
volgen. Ook bij facilitair betrokken organisaties liggen arbeidsmogelijkheden voor deze mbo’ers. Maar
deze organisaties zijn moeilijker vindbaar; daar zal dus meer moeite voor moeten worden gedaan.
Wat het beroepscompetentieprofiel betreft, blijkt dat respondenten veel nadruk leggen op competenties
die te maken hebben met houding en gedrag (servicegerichtheid, (organisatie)sensitiviteit: wat kan wel,
wat kan niet, en dergelijke). Hier moet het onderwijs uitdrukkelijk aandacht aan besteden. Voor het
opstellen van een bcp adviseert TG samenwerking tussen het facilitaire mbo-onderwijs, de facilitaire
markt en Kenwerk.
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Profilering?
Guus Tomassen tot slot over de uitstraling en profilering van de FD-opleidingen: “Ga je mee in het beeld
van de conciërge in stofjas en de schoonmaakster die met haar kar door de kantoorgangen loopt? Ik denk
dat we meer toegaan naar de integrale serviceverlener in een moderne jas. Geen specialist.”

Wat doet een facilitair medewerker niveau 2?
“Niveau 2
De taken van een facilitair medewerker zijn voornamelijk uitvoerend en hebben betrekking op
het in ontvangst nemen en verwerken van inkomende post en goederen, het distribueren van
poststukken en goederen, het inrichten en gebruiksklaar maken van vergaderfaciliteiten, het
verrichten van routinematige schoonmaakwerkzaamheden volgens de vastgestelde normen en
het verrichten van voedings- en restauratieve taken. De facilitair medewerker verricht deze taken
binnen de Facilitaire Dienstverlening van instellingen en bedrijven in verschillende sectoren.
De uitvoering van taken van de facilitair medewerker gebeurt onder verantwoordelijkheid van
een middenkaderfunctionaris of leidinggevende/hoofd van een afdeling of object.”
(onderzoeksrapport, pagina 7; Bron: CREBO 10981: Facilitair medewerker (10891))
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2.3 Invoering projectcyclus Plan Do Check Act
In juni 2010 heeft de kerngroep van de btg HTVF ingestemd met invoering van de
PDCA-cyclus: een project om activiteiten te plannen en uit te voeren volgens de
cyclus van plan – do – check – act. Dit biedt meer mogelijkheden tot bijsturing en
controle. Een extern projectleider heeft het implementatietraject begeleid.
Doelstelling
Het belangrijkste doel van het project is om continu inzicht te hebben in het verloop van de vele
activiteiten uit het activiteitenplan en in de hiermee samenhangende (financiële) verplichtingen.
Daardoor kan de btg HTVF beter verantwoording afleggen aan de leden, het bestuur van de MBO Raad
en de accountant en kan de btg tijdig bijsturen.
Het verkrijgen van inzicht in de lopende projecten staat niet op zichzelf maar is het startpunt voor een
aantal andere activiteiten op het gebied van procesbeheersing. In de figuur hiernaast zijn de verschillende activiteiten in samenhang weergegeven:

Resultaat
Het resultaat van werken volgens een PDCA-cyclus is:
- zicht op de status van een activiteit (in de PDCA-cyclus is dit stap 2);
- zicht op de acties die noodzakelijk zijn om de activiteit te beheersen (actiemanagement; is input voor
de stappen 3 en 6 van de cyclus);
- zicht op de controles die moeten worden uitgevoerd om de juiste werking van de beheersmaatregelen te blijven monitoren (in de cyclus is dit stap 4).

Uitvoering project
Belangrijk hulpmiddel voor het uniform, efficiënt en effectief beheren van de activiteitenkalender is ‘de
projectkaart’. Hierop worden projectgegevens en projectaanvraaggegevens vermeld. De projectkaart is
de basis voor het activiteitenschema. Het nauwkeurig invullen van de projectkaart dwingt de opsteller
gestructureerd na te denken over de voorgenomen actie(s).
In het nieuwe format wordt rekening gehouden met:
- verantwoordelijk uitvoerder;
- clustering van activiteiten (project, agendapunt voor bestaand overleg, gesprek en dergelijke);
- prioritering;
- doelstelling vooraf verduidelijken;
- activiteitenplan op basis van projectvoorstellen;
- budget koppelen aan projecten/activiteiten;
- planning/fasering (om bewakingsfunctie te vergemakkelijken).
Bij de beleidscyclus van 2011 is de PDCA-cyclus en het projectmatig werken voor het eerst ingevoerd.
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2.4 Internationalisering:
World Expo Shanghai 2010
“Het Nederlandse paviljoen Happy Street op de wereldtentoonstelling in Shanghai
heeft gistermiddag de zevenmiljoenste bezoeker ontvangen. Happy Street is een
van de opvallendste bouwwerken op de Shanghai Expo. De Chinezen weten Happy
Street goed te vinden: het staat regelmatig in de top tien van best bezochte pavil3 Overal waar over
‘stagiaires’ gesproken
wordt, worden ook
‘stagiairs’ bedoeld.

joens. Een klein leger aan Nederlandse stagiaires3 houden het drukbezochte paviljoen draaiende samen met hun Chinese buddy’s.” (De Limburger 4 oktober 2010/BM
aug-sept. 2010).
In dit opvallende Nederlandse paviljoen hebben 152 mbo- en hbo-studenten stage mogen lopen tijdens
de World Expo in Shanghai in 2010. Een geweldige ervaring voor deze jongeren: “We hebben hier zo veel
meer geleerd dan alleen horecamanagement. Jezelf redden in een ver en vreemd land waar nog geen
5% van de bevolking Engels spreekt, samenwerken met jongeren uit een heel andere cultuur en
zelfstandig wonen en reizen in een miljoenenstad.” “Hard werken was het: we verzorgden onder andere
de catering voor 55.000 bezoekers die dagelijks door het Holland Huis flaneerden.” Aldus enkele van de
stagiaires.

Organisatie
Het stageproject van Holland Expo was een initiatief van het agentschap NL namens de ministeries van
Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De MBO Raad was verantwoordelijk voor de
coördinatie van de vakinhoudelijke stagebegeleiding. Mirjam Hensels was hiervan de projectleider.
Hensels: “De MBO Raad heeft de vraag opgepakt van het agentschap NL om een centrale en coördinerende rol te vervullen bij het invullen van de hospitality-vacatures in het Nederlandse paviljoen.
Aanvankelijk lag die vraag bij één mbo-instelling, maar voor één instelling is dat te omvangrijk. Wij
hebben er een centraal projectplan van gemaakt op basis waarvan het project ons is gegund.” Binnen
het project heeft de MBO Raad samengewerkt met diverse externe partners: Maison van den Boer (de
cateraar), De Vries + Partners (eventmanagement), 2-Shanghai (sociale begeleiding in Shanghai), Lloyd
Morgan (selectie en introductieprogramma van de Chinese buddy’s) en Skills Netherlands (selectie uit de
ruim duizend kandidaten van mbo- en hbo-instellingen en verzorging van het introductieprogramma
voor de geselecteerde kandidaten).

Doelstelling van het gehele project
Het stageproject World Expo Shanghai 2010 paste volledig in de ambitie van de MBO Raad, met name
van de btg HTVF, om internationaliseringsactiviteiten van mbo- en hbo-instellingen te stimuleren. Met
name in het mbo staat internationalisering nog steeds in de kinderschoenen ondanks een vooruitgang in
de laatste jaren.
Het stageproject World Expo Shanghai 2010 wilde daarom:
- studenten een ‘once in a lifetime’-leerervaring bieden die van grote waarde zal zijn in de verdere
loopbaan van de studenten, waar ondernemerschap en internationale oriëntatie steeds belangrijker
worden;
- leerbedrijven positieve ervaring laten opdoen met het inzetten van mbo- en hbo-studenten die voor
herhaling vatbaar moet zijn;
- een praktijkervaring zijn waar de beroepskolom (doorstroom mbo – hbo) direct zichtbaar is;
- het Nederlandse beroepsonderwijs in het buitenland sterk profileren;
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- bijdragen aan het welslagen van de Nederlandse inbreng aan de World Expo 2010;
- ervaring verkrijgen in het inzetten en begeleiden van studenten bij grote (inter)nationale evenementen, die zo mogelijk in de toekomst nog vaker ingezet worden.

Buddy’s
Op de World Expo werd gewerkt met een uniek buddy-systeem. Mirjam Hensels hierover: “In Shanghai
waren we het enige paviljoen dat werkte met buddy’s voor de Nederlandse stagiaires: Chinese studenten
die gekoppeld waren aan Nederlandse studenten. Deze studenten fungeerden als tolk en maakten onze
studenten wegwijs in de specifieke Chinese gewoontes wat cultuur en vakmanschap betreft. Voor de
studenten was dit bijzonder leerzaam. We hebben een extra tandje bijgezet om dit concept tijdens de
World Expo aan andere landen te laten zien. Want ook bij toekomstige Expo’s willen we dit systeem
gebruiken. Maar ook andersom als we ontvangend land zijn, zoals bij de Floriade in 2012 in Venlo: dan
kunnen Nederlandse studenten als buddy fungeren. Het is goed dat andere landen dat weten.”

Selectie van de studenten stageproject Shanghai
Alle Werkgroepen Directeuren van de btg HTVF hebben een prominente rol gespeeld bij het promoten
van dit stageproject. Zij informeerden hun achterban en brachten hun enthousiasme voor dit project aan
de mbo-instellingen over. Dankzij hun ondersteuning is de massale aanmelding voor een stageplaats op
gang gekomen. Vanuit de aoc’s is de betrokkenheid van het bestuur van Helicon Opleidingen belangrijk
geweest. De mbo- en hbo-instellingen zelf informeerden hun studenten en begeleidden de aanmelding.
Uit de ruim duizend mbo- en hbo-studenten die zich aanmeldden voor een stageplaats, zijn ruim
vierhonderd studenten uitgenodigd voor een testdag. Op deze dag moesten zij allerlei opdrachten
uitvoeren, alleen en met elkaar. Uiteindelijk zijn 152 studenten geselecteerd. Ter voorbereiding op hun
stageperiode hebben zij teambuildingsessies en een Chinese taal- en cultuurtraining gevolgd.

Vakinhoudelijke stagebegeleiding
De MBO Raad plande en coördineerde de vakinhoudelijke stagebegeleiding van zowel de mbo- als de
hbo-studenten. Dit is gedaan om iedere stagiair dezelfde vorm van begeleiding te geven en volgens
eenzelfde systematiek te begeleiden. Een voorwaarde voor deelnemende scholen was om met de
begeleidingsopzet volgens het projectplan in te stemmen. In de praktijk betekende dit dat er gewerkt
werd met een uniform bpv-handboek en met een systeem van een geselecteerde en beperkte groep
bpv-bezoekers.
Het werken met uniforme bpv-handboeken vervulde een belangrijke rol bij de beoordeling van de stage
door de leermeesters. Verschillende versies en soorten handboeken zouden voor hen immers verwarrend zijn en daardoor tijdrovender (zie ook paragraaf 2.6 over de uniformering van bpv-handboeken en
-protocollen).

Instructie student
Inleiding
“Yess! Eindelijk stage, lekker in Shanghai!! Je gaat aan het werk tijdens de World Expo, een mooie
uitdaging de komende tijd. Je voert verschillende activiteiten uit in een internationale omgeving;
je collega’s en klanten komen uit verschillende landen. Dit is een leuke ervaring waarin je naast je
activiteiten een opdracht meekrijgt. Door deze opdracht ontwikkel je je eigen competenties. Lees
daarom dit stagewerkboek goed door. Bij vragen of problemen ga je naar je begeleider.
En natuurlijk heel veel succes en plezier!!”
(Intro Werkboek World Expo 2010)
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Kenniscentra
De kenniscentra waren via Kenwerk verbonden aan het stageproject. Zij zorgden vooraf voor de
erkenning van het leerbedrijf en hielden de continuïteit van die erkenning in de gaten: ook in de hectiek
van alle dag moet het bedrijf immers kunnen zorgen voor voldoende leermomenten voor de studenten.
Dit regelmatige contact tussen leerbedrijf en kenniscentrum vormde een belangrijke meerwaarde voor
de kwaliteit van de bpv.

Project Uitrol World Expo Ervaringen (UWEE); Floriade 2012
Nederlandse mbo- en hbo-studenten in de horeca en toerisme- en recreatiesector hebben goede kansen
op de internationale arbeidsmarkt. Om hen hier goed op voor te bereiden, is het opdoen van werkervaring in het buitenland van belang. De World Expo-formule is een uitstekende manier gebleken om
gelijktijdig een substantieel aantal studenten een kwalitatief hoogwaardige en voor de opleidingen
relevante buitenlandervaring aan te bieden. Daarom is al tijdens de eerste fase van het World Expoproject een nieuw project opgezet om te onderzoeken hoe vervolgtrajecten opgezet en bekostigd
kunnen worden en hoe de ervaringen van de uitvoering van het World Expo-project daarin verwerkt
kunnen worden.
Dit heeft geresulteerd in contacten in het kader van de Flora Expo in Antalya in 2016, de Food Expo in
Milaan in 2015 en de World Expo in Yeosu (Zuid-Korea) in 2012. Bovendien worden de ervaringen en de
resultaten van het project in Shanghai en het uitrolproject gebruikt tijdens het nieuwe project dat in 2011
start: de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo.
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2.5 Internationalisering: Hospitality
4 Hospitality-oplei-

Vanwege het internationale karakter zijn hospitality-opleidingen4 zeer aantrekke-

dingen zijn de
opleidingen die in
het brede verband
van de btg HTVF
verzorgd worden,

lijke studierichtingen. Studenten worden opgeleid in een internationaal georiënteerde branche waarna ze mogelijk in het buitenland gaan werken. Tijdens de
opleiding kunnen ze een buitenlandstage doen. Helaas wordt dit laatste steeds

dus de opleidingen
voor horeca,
toerisme en
recreatie, maar ook
voeding en facilitaire

minder vanzelfsprekend. Door de hoge kosten zijn onderwijsinstellingen in veel
gevallen niet meer in staat docenten hun stagiaires in het buitenland te laten
bezoeken. Daardoor zullen onderwijsinstellingen buitenlandstages beperkter

dienstverlening
vallen hieronder.

aanbieden. Met het project Internationalisering Hospitality-onderwijs wil de btg
HTVF samenwerkingsafspraken bewerkstelligen die internationale stages en goede
stagebegeleiding voor de toekomst behouden.

5 Zie paragraaf 2.6
over bpv-protocol en
bpv-handboeken.

Het volgen van een internationale stage heeft naast de vakinhoudelijke component, op meerdere
gebieden toegevoegde waarde voor de student:
- het leren aanpassen aan een andere cultuur;
- op eigen benen staan / zelfstandigheid;
- persoonlijke ontwikkeling;
- vreemde taalontwikkeling.
Afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven horen bij een stage en zijn een belangrijk onderdeel van
5
het bpv-protocol . Met een stagebezoek is er bijvoorbeeld gelegenheid om de ontwikkeling van de
student bij te sturen. In Nederland worden scholen vanuit het bpv-protocol geacht op dit gebied
afspraken te maken met stageverlenende bedrijven, waarom dan niet voor stages in het buitenland?

Internationaal convenant, 2011 - 2013
In het project Internationalisering Hospitality-onderwijs willen de leden van de btg HTVF een internationaal samenwerkingsconvenant opstellen tussen de btg en een aantal vooraf bepaalde prioritaire landen
voor internationale beroepspraktijkvorming. De verwachting is dat door de uitvoering van het convenant
efficiencyvoordelen bereikt zullen worden voor de btg-leden op het gebied van internationale bpv.
Het project is in 2010 gestart. In 2011 zullen de prioritaire landen bepaald en benaderd worden. Het
convenant wordt dan eveneens opgesteld. In de pilotfase (2012) is de uitvoering gepland van de
convenantafspraken met twee of drie landen. Daarna kunnen deze afspraken in wel of niet aangepaste
vorm ook voor de overige prioritaire landen gelden (2013).

Enquête inventarisatie buitenlandstages
Tijdens de eerste fase van het project – najaar 2010 – is een enquête uitgevoerd over buitenlandstages
onder de 39 bij de btg aangesloten onderwijsinstellingen. De enquête had als doel de huidige situatie te
inventariseren inclusief de meest gebruikte en gewenste stagelanden en problemen rondom internationale stages te vernemen. De respons was 56%. De resultaten waren als volgt:
- Er is behoefte aan uitbreiding van internationale stagemogelijkheden.
- Er is een grote variatie in facilitering in tijd van bpv-bezoeken.
- Van de respondenten ervaart 71% beperkingen ten aanzien van buitenlandstages.
- Van de buitenlandse stagebezoeken wordt 54% afgelegd door andere functionarissen dan de mentor.
- Van de buitenlandse stagebezoeken wordt 54% afgelegd door iemand van de eigen mbo-instelling.
- Van de scholen legt 20% niet, zelden of incidenteel een stagebezoek af.
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Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat scholen problemen ervaren bij het in stand houden van
fysieke stagebezoeken in het buitenland. De scholen ervaren enerzijds financiële beperkingen en
anderzijds beperkingen in het aanbod van stageplaatsen.
Oorzaken van de financiële beperkingen zijn onder andere de opgelegde bezuinigingen vanuit hun
eigen organisatie en het wegvallen van de verplichte vergoeding van stagebedrijven aan scholen. De
beperking in aanbod van buitenlandse stageplaatsen vloeit voort uit de strikte erkenningsregels die het
kenniscentrum Kenwerk hanteert voor met name de toeristische reisbranche. In samenspraak met de
ANVR zijn hier inmiddels wel afspraken over gemaakt die voor dit laatste vooralsnog een oplossing
bieden.

EUHOFA International congres 2010
EUHOFA International is de wereldwijde organisatie van scholen met hospitality-opleidingen. EUHOFA
(Europeische Hotel Fachschulen) is opgericht in 1955 door een groep hotelscholen uit Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. Het doel was en is om kennis uit te wisselen tussen scholen die de hoogste
standaarden hanteren. Sinds 1974 laat de organisatie ook leden van buiten Europa toe die aan de
kwaliteitscriteria voldoen. Bijna alle Nederlandse hotelscholen zijn lid van deze organisatie. Jaarlijks vindt
er een internationaal congres plaats waar de nieuwste ontwikkelingen over hospitalityonderwijs gedeeld
worden. Omdat de Nederlandse vertegenwoordiging zo krachtig is, wensen de Nederlandse leden ook
een belangrijke meerwaarde uit het lidmaatschap te halen door nu het voortouw te nemen in een
project ten faveure van het Nederlands onderwijs.
Een belangrijk onderdeel van het project Internationalisering Hospitalityonderwijs is informatieverstrekking en het organiseren van medewerking tijdens de EUHOFA-congressen in 2010 en 2011. Voorafgaand
aan het congres in 2010 is een lijst opgesteld met ‘te benaderen landen’. Daarbij is prioriteit gegeven aan:
- Spanje (hoogste score van huidig aanbod en score 6 op de lijst van gewenste uitbreiding);
- Verenigde Staten (hoogste score van gewenste uitbreiding en score 7 van huidig aanbod);
- Australië (gewenste uitbreiding).
Inmiddels zijn deze landen benaderd. Hun houding tegenover het project is zonder meer positief,
evenals de meer informeel benaderde landen. Het projectteam heeft ook gesproken met het bestuur van
EUHOFA. Enerzijds om draagvlak te creëren voor het Nederlandse initiatief vanuit het bestuur en
anderzijds om steun te krijgen voor het kunnen verzorgen van een workshop tijdens het EUHOFAcongres in 2011.

Hoezo workshop? Centrale presentatie!
“De President (van EUHOFA, red.) was zo enthousiast over het initiatief en vond het project van een
dusdanig belang dat hij aangaf dat er zelfs ruimte ingebouwd zou worden voor een centrale
presentatie tijdens het congres in 2011 (en dus niet slechts een workshoponderdeel). Tijdens de
General Assembly heeft hij dit ook als mededeling toegelicht.” (Projectrapportage 1e fase, pagina 6).
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2.6 Bpv-protocol en bpv-handboeken
Het bpv-protocol vormt de basis voor bindende afspraken tussen bedrijfstakgroepen en branches. Doelstelling van het protocol: kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv) realiseren door wederzijds vertrouwen te creëren tussen
leerbedrijven, onderwijsinstellingen, studenten en kenniscentra.
Achtergrond
6 Onderzoek naar de
ervaringen van
leerbedrijven met
beroepspraktijkvorming en met

Uit onderzoek6 blijkt dat driekwart van de leerbedrijven meerdere knelpunten ervaart bij het verzorgen
van bpv-plaatsen. Knelpunten met name in de voorbereiding en begeleiding van de student door de
onderwijsinstelling. Gebrek aan uniformiteit in uitvoering en aanpak van de bpv bij de onderwijsinstellingen is eveneens een struikelblok. Ook kunnen onderwijsinstellingen, kenniscentra en leerbedrijven de
samenwerking nog sterk verbeteren.

samenwerking
tussen onderwijsinstellingen en
kenniscentra
(Onderzoeksbureau
Dijk 12, 2009, in
opdracht van
MKB-Nederland en
VNO-NCW)

Afspraken
Eind 2008 heeft de programmamanager Ondersteuning Leerbedrijven het initiatief genomen om een
bpv-protocol te ontwikkelen aan de hand waarvan leerbedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra
bindende afspraken zouden kunnen maken. Het onderzoek van 2009 was de aanleiding om dit initiatief
opnieuw op te pakken en concreet te maken. De werkconferentie bpv-protocol op 18 mei 2010 bood de
input voor de definitieve invulling. Het protocol werd vervolgens officieel vastgesteld door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad, Colo, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Matrix
Het protocol onderscheidt vier fases en vier partijen.
- Fases: de voorbereiding en matching, de bpv-periode zelf (begeleiding tijdens en uitvoering van de
bpv) de beoordeling en evaluatie.
- Partijen: de student, de onderwijsinstelling, het leerbedrijf en het kenniscentrum.
In elke fase zijn voor elke partij de protocolafspraken vastgelegd. Aldus ontstaat een matrix die per sector
meer of minder specifiek ingevuld kan worden.

Sectorale afspraken btg HTVF
De btg heeft zich sterk gemaakt om het bpv-protocol voor iedere sector snel ingevuld te krijgen. De
sector Bakkerij was de eerste die het protocol heeft vertaald naar de eigen branche. De overige sectoren
volgden snel. Wichard Rops, voorzitter Werkgroep Directeuren Horeca van de btg over deze sectorale
invulling: “Het is belangrijk dat het protocol wordt nageleefd in de geest van de afspraken die erin zijn
vastgelegd. Met het protocol heb je een basis waarover geen discussie meer gevoerd hoeft te worden.
De discussie tussen onderwijs en bedrijfsleven kan dan gaan over de concrete invulling. Het staat ieder
vrij om daar meer of minder ver in te gaan.”

Uniforme bpv-handboeken
Het bpv-protocol functioneert tevens als onderlegger voor de bpv-handboeken. Het gebrek aan
uniformiteit in de aanpak en uitvoering van de bpv dat de leerbedrijven constateerden, uit zich onder
andere in verschillende soorten handboeken waarmee de studenten in hun bpv-periode werken. Dat
maakt de beoordeling van studenten van verschillende scholen tijdrovender voor de leerbedrijven.
Bovendien is die beoordeling daardoor minder eenduidig.
De Werkgroep Directeuren Horeca van de btg HTVF onder voorzitterschap van Wichard Rops heeft het
voortouw genomen om, in navolging van de goede ervaringen binnen de toerisme- en recreatiebranche,
voor een aantal opleidingen in de horeca-sector uniforme bpv-handboeken te maken. Dit is vervolgens
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in de vorm van een project opgezet. Het gaat om de opleidingen kok niveau 2, gastheer/-vrouw niveau 2
en manager/ondernemer horeca niveau 4. Voor deze opleidingen zijn de handboeken inmiddels klaar. Er
zijn momenteel meer dan 5.000 exemplaren in gebruik door 17 scholen. Voor de opleidingen zelfstandig
werkend kok en zelfstandig werkend gastheer/-vrouw niveau 3 en horeca-assistent niveau 1, is de
uniformering van handboeken inmiddels in voorbereiding.

Digitalisering en internationalisering
Een mooi resultaat, deze eerste ruim 5.000 handboeken. Maar behalve uitbreiding van het aantal
opleidingen dat de handboeken gebruikt, staan op het verlanglijstje van Wichard Rops ook digitalisering
en internationalisering van de handboeken. Rops: “Door de handboeken digitaal te maken, breid je de
gebruiksmogelijkheden aanzienlijk uit. Daarnaar blijkt veel behoefte te bestaan. Inmiddels is een
werkgroep bezig met de digitalisering. Vanwege het belang van buitenlandstages voor onze horecastudenten, willen we de handboeken eveneens kunnen gebruiken bij leerbedrijven in het buitenland.
Voor de stages bij de World Expo in Shanghai hebben we daar al mee kunnen experimenteren. Daarbij is
ons echter ook gebleken dat vertaling van de huidige handboeken in bijvoorbeeld het Engels niet
voldoende is. Je hebt in het buitenland te maken met andere wet- en regelgeving, andere gewoontes en
aanpak in het werk. Soms bepaald door de andere cultuur waarin het bedrijf functioneert. Dat zijn zaken
waar we rekening mee moeten houden als we het hebben over internationalisering van de handboeken.”

Oproep
Rops zou alle scholen willen oproepen de uniforme handboeken bpv voor de horeca-opleidingen in te
voeren. “En ook wil ik leerbedrijven en scholen oproepen de discussie vervolgens te blijven voeren over
optimalisering van de handboeken, zowel vanuit de leerbedrijven als vanuit het onderwijs.”

Jaarverslag 2010 | btg HTVF | pagina

29`

Jaarverslag 2010 | btg HTVF | pagina

30

2.7 Examenwerk, Examinering en Examenprofiel
7 LTTR (Landelijke

De examencommissies van de verschillende branches7 hebben in 2008 een

Toetsvragenbank
Toerisme en
Recreatie), SHE
(Stichting Horeca
Examens en

samenwerkingsstichting opgericht onder de naam ‘Examenwerk’. In 2009 heeft
deze samenwerking verder vorm gekregen en in 2010 is het merk ‘Examenwerk’
officieel gelanceerd. Met een eigen logo, huisstijl en website. Op 1 februari 2011

facilitaire
dienstverlening) en

bestond Examenwerk als zodanig één jaar.

SLEBB (Stichting
Landelijke
Examenbank Brood
& Banket).

De stichting Examenwerk ontwikkelt, onderhoudt en beheert beoordelings- en exameninstrumenten
voor beroepsopleidingen in de branches toerisme en recreatie, horeca, facilitaire dienstverlening en
brood en banket. In het verlengde van examinering kunnen deze opleidingen ook bij Examenwerk
terecht voor training en advies. Examenwerk ontwikkelt deze instrumenten samen met het bedrijfsleven
en het onderwijs. De stichting zorgt ervoor dat examens gestandaardiseerd worden wat helemaal in lijn
is met de wensen en spelregels van de overheid.
Het afgelopen jaar heeft Examenwerk hard gewerkt om de deelnemers nog betere beoordelings- en
exameninstrumenten te leveren. Zo is het kwaliteitshandboek van Examenwerk vernieuwd en zijn er
formats ontwikkeld voor exameninstrumenten. Daarmee is Examenwerk goed voorbereid om de vragen
die op de stichting afkomen te beantwoorden. Vragen van scholen maar ook van de onderwijsinspectie,
het bedrijfsleven en van andere belanghebbenden.
Een jaar Examenwerk heeft al veel opgeleverd. Examenwerk is genoemd als ‘good practice’ door minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Marja van Bijsterveldt – Vliegenthart, door Jan van Zijl
(voorzitter MBO Raad) en Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederland). Examenwerk is daardoor extra
gemotiveerd door te gaan met de verbetering van de kwaliteit en het uitbreiden van het aanbod.

Examinering en Examenprofiel
Om mbo-examens herkenbaarder en eenduidiger te maken zijn de MBO Raad, Colo, AOC Raad, NRTO
(voorheen PAEPON), VNO-NCW en MKB-Nederland in 2008 gestart met het project Examenprofiel. Vanuit
dit project is het initiatief genomen om te komen tot standaardisering van de examinering. Een
examenprofiel is een document in standaard format waarin onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentra
afspraken maken op landelijk, sectoraal en regionaal niveau. Het gaat daarbij om een volledige dekking
voor inspectiestandaarden 1 (vertrouwen beroepenveld), 2 (borging deskundigheid), 5 (examenprocessen: afname, beoordeling en diplomering) en 6 (borging examenkwaliteit).
Per 1 april 2011 moet er een dekkend overzicht zijn van sectorale examenprofielen voor alle (clusters van)
kwalificatiedossiers. Verschillende werkgroepen werken hard aan het nieuw ontwikkelen of aanpassen
van sectorale examenprofielen in het landelijk format 3.0. In deze werkgroepen zitten vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentra. Studiejaar 2011-2012 wordt het invoeringsjaar voor de
examenprofielen. Dit betekent dat mbo-scholen in augustus 2011 kunnen starten met het gebruik van
deze profielen.
In het afgelopen jaar heeft de btg HTVF examenprofielen gemaakt voor horeca en reizen in format 2.0.
De kerngroep van de btg heeft besloten om bij de (door)ontwikkeling van de examenprofielen aan te
sluiten bij de ervaring die is opgedaan bij het maken van de profielen in format 2.0. Kenwerk levert in
2011 vijf sectorale profielen op voor horeca, reizen, recreatie, bakkerij en facilitaire dienstverlening.
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De btg HTVF heeft ervoor gekozen om de voorlichting over de examenprofielen als activiteit op te laten
nemen door Examenwerk en de robo’s (regionaal overleg bakkerij onderwijs)/klankbordgroepen.
Medewerkers van mbo-instellingen, kenniscentra, de MBO Raad, AOC Raad, Colo, uit de achterban van
NRTO (voorheen PAEPON) en VNO-NCW/MKB-Nederland hebben in 2010 meegewerkt aan de ontwikkeling van de procesarchitectuur examinering. Alle stappen die een mbo-school neemt om samen met het
bedrijfsleven voor goede examinering te zorgen komen hierin aan de orde. Van examenplan en het
inkopen van examens tot het diplomeren en borgen van de examenkwaliteit komen aan bod. Zo krijgt u
een overzichtelijk beeld van de optimale examinering.
De brochure procesarchitectuur examinering en het landelijk format examenprofiel 3.0 kunt u downloaden vanaf www.examenprofiel.nl.
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Ontwikkelingen
arbeidsmarkt en
onderwijs

3
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Hoe hebben in het studiejaar 2009 – 2010 de studentenaantallen zich ontwikkeld
en hoe zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt? Kenniscentrum Kenwerk heeft
hierover uitvoerig gerapporteerd in haar ‘Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijs8 Rapportage
arbeidsmarkt- en
onderwijsinformatie

informatie 2010 – 2011’ (ROA)8. Hieronder volgen per sector de belangrijkste
conclusies.

2010 – 2011, Kenwerk,
Zoetermeer
(www.kenwerk.nl)

Algemeen
Het totaal aantal mbo-studenten is toegenomen tot bijna 490.000. Wat de werkgelegenheid betreft
wordt voor álle sectoren tot 2015 een gemiddelde groei verwacht van 0,25%. De horeca is een van de
groeisectoren, evenals het uitzendwezen, de sector zorg en welzijn, advisering (adviesbureaus) en
makelaardij. Verder is een trend zichtbaar dat eisen die aan werknemers gesteld worden, steeds hoger
worden. Die trend geldt voor alle niveaus en alle sectoren (bron: inleiding ROA, pagina 1).

Horeca
Het aantal mbo-studenten in de horeca is toegenomen tot 23.088 in 2009. Hiervan volgen 14.487 de
beroepsopleidende leerweg (bol) en 8.601 de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
De arbeidsmarktperspectieven voor gediplomeerden met een mbo-horecaopleiding zijn redelijk. Kansen
op werk zijn er vooral voor koks, gastheren/-vrouwen en voor gekwalificeerden in de fastservice.

Reizen
Het aantal studenten aan de reisopleidingen is gedaald: van 6.022 in 2008 naar 5.640 in 2009. Dit is een
afname van 6%. Slechts 28 studenten volgen de beroepsbegeleidende leerweg. De daling betreft vooral
de kwalificatie Verkoper Reizen (niveau 3). Het aantal studenten voor de kwalificatie Manager verkoop
reizen (niveau 4) is licht toegenomen.
Voor de kansen op werk ligt deze verdeling net andersom: voor gekwalificeerden Verkoper Reizen liggen
die iets gunstiger dan voor Managers verkoop reizen. In het algemeen zijn de arbeidsmarktperspectieven
in de reisbranche matig. De vraag naar personeel in de deelsector zakenreizen stijgt licht.

Recreatie
Het aantal mbo-studenten recreatie is na een lichte terugval in 2008 met 4% toegenomen tot 6.249 in
2009. Ook hier is de bbl niet populair: slechts 445 studenten volgen deze leerweg.
De kansen op werk zijn in de sector matig tot voldoende, met sterk regionale verschillen. De niveau 3
opleidingen Aqua & leisure host en Allround medewerker watersportindustrie scoren in totaal ruim
voldoende. Op de lange termijn wordt een toename van de werkgelegenheid verwacht. Een aandachtspunt is de aansluiting van de opleiding bij de meer allround vraag.

Bakkerij
Het aantal studenten aan het mbo-bakkerijonderwijs daalde de afgelopen jaren licht, maar in 2009 was
een stijging zichtbaar van 5% tot een totaal aantal studenten van 2.313. De stijging is volledig toe te
schrijven aan een toename van het aantal bol-studenten in 2009. Daarmee is de verdeling bol en bbl
ongeveer gelijk: respectievelijk 1.116 en 1.197 studenten.
De arbeidsmarktperspectieven voor de bakkerijsector zijn voldoende. Met name voor de niveau 2
opleidingen Banketbakker, Brood- en banketbakker en Broodbakker en voor dezelfde niveau 3 Allround
opleidingen.

Facilitaire dienstverlening
Het aantal mbo-studenten facilitaire dienstverlening is iets gedaald tot ruim 3.000. Bijna 80% van de
studenten volgt een bol-opleiding. De arbeidsmarktperspectieven tot 2012 zijn ruim voldoende, zeker
wat de facilitair medewerker op niveau 2 betreft. Hun brede inzetbaarheid is een pre.
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Bijlage 1
Samenstelling bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme
en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening
Leden van de kerngroep
Functie

Namens

Naam

Voorzitter

MBO Raad

De heer J. Ramaker

Vicevoorzitter

Bestuur Kenwerk

De heer H.C. de Bruijn

Financieel contactpersoon

Voorzitter Werkgroep Directeuren
(WD) Facilitaire Dienstverlening

De heer J.H.P. Wouters

Lid

Werkgroep Directeuren Horeca

De heer W.J.C.M. Rops

Lid

WD Toerisme en Recreatie

Mevrouw L.H. de Keijzer

Lid

WD Voeding

De heer M. Schoorel

Lid

Paritaire commissie Horeca, Instellingskeuken
en Contractcatering

De heer J. van Alphen

PC Toerisme, Reizen en Recreatie

De heer C. Winkel

PC Voeding en PC Facilitaire Dienstverlening

De heer J.M.D. Bosch

Beleidsondersteuning vanuit MBO Raad: Mevrouw M. Hensels - van den Broek, Mevrouw E. Bendeler
Secretariële ondersteuning vanuit MBO Raad: Mevrouw W. van Nijen

Leden dagelijks bestuur van de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH)
Functie

Werkzaam bij

Naam

Voorzitter

ROC Eindhoven

De heer W.J.C.M. Rops

Secretaris

Scholengemeenschap De Rooi Pannen

Mevrouw B. van der Laak

Financieel contactpersoon

Rijn IJssel

De heer C. Rink

Leden dagelijks bestuur van de Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR)
Functie

Werkzaam bij

Naam

Voorzitter

Scholengemeenschap De Rooi Pannen

Mevrouw L.H. de Keijzer

Secretaris / Financieel contactpersoon ROC van Amsterdam

De heer C. Winkel

Leden dagelijks bestuur van de Werkgroep Directeuren Voeding (WDV)
Functie

Werkzaam bij

Naam

Voorzitter / Financieel contactpersoon ROC Leiden

De heer M. Schoorel

Secretaris

De heer J.W. Wassink

Deltion College

Leden dagelijks bestuur van de Werkgroep Directeuren Facilitaire Dienstverlening (WDFD)
Functie

Werkzaam bij

Naam

Voorzitter

ROC Leiden

De heer J.H.P. Wouters

Secretaris / Financieel contactpersoon Zadkine
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De heer G. Tomassen
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Paritaire commissies
Paritaire commissies zijn de adviesorganen waarbinnen werkgevers, werknemers en onderwijsinstelling samen
werken aan de invulling van de wettelijke taak van het kenniscentrum, te weten de kwalificatiestructuur HTVF en
een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van bpv- en leerwerkplaatsen .
De paritaire commissies adviseren het dagelijks bestuur van Kenwerk. Kenwerk heeft vier paritaire commissies:
- Horeca, Instellingskeuken en Contract-catering
- Toerisme, Reizen en Recreatie
- Bakkerij
- Facilitaire Dienstverlening

Samenstelling paritaire commissies (onderwijsleden)
Horeca, Instellingskeuken en Contractcatering (HIC)
De heer T. Moolenaar (vicevoorzitter)
ROC van Amsterdam
De heer J.C.A.M. van Alphen
Scholengemeenschap De Rooi Pannen
De heer J.P.H. Jongen
ROC Arcus College
De heer D. Koldewijn
ROC A12
De heer J.H.P.J. Smeets
ROC van Twente
Toerisme, Reizen en Recreatie (TRR)
De heer J.J.J.M. Schobben (vicevoorzitter )
Mevrouw L.H. de Keijzer
Mevrouw A.M.M. Luyckx
Mevrouw J.A. Veenstra
De heer C. Winkel

ROC de Leijgraaf
Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Koning Willem I College
ROC van Amsterdam

Voeding (Bakkerij)
De heer H. Koppenhagen (vicevoorzitter)
De heer J.M.D. Bosch
DE heer K. Buter
De heer W.J.C.M. Rops
De heer J.H.P.J. Smeets

Albeda College
ROC Nijmegen
Rijn IJssel
ROC Eindhoven
ROC van Twente

Facilitaire Dienstverlening (FD)
De heer D. ter Wee ( vicevoorzitter)
De heer J.M.D. Bosch
De heer S. Helfrich
De heer G. Tomassen

Landstede
ROC Nijmegen
Zadkine
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Bijlage 2
Leden bedrijfstakgroep HTVF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Albeda College
Alfa College
Amarantis Onderwijsgroep/ASA
Da Vinci College
Deltion College
Drenthe College
Friesland College
Gilde Opleidingen
Graafschap College
Koning Willem I College
Landstede
Leeuwenborgh Opleidingen
Noorderpoort
Regio College
Rijn IJssel / Vakschool Wageningen
ROC A12
ROC Arcus College
ROC Aventus
ROC de Leijgraaf
ROC Eindhoven
ROC Flevoland
ROC Friese Poort
ROC Horizon College
ROC ID College
ROC Kop van Noord Holland
ROC Leiden
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Nova College
ROC Ter AA
ROC Tilburg
ROC van Twente
ROC van Amsterdam
ROC West-Brabant/ Cingel College
ROC Westerschelde
ROC Zeeland
Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Zadkine
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