
 

 

 

  Nieuwsbrief MBO Raad  
 

  Nieuwsbrief MBO Raad: wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, reactie 
minister op AWTI-advies (20-01-2016 ) 

 

  Onderwerpen 
 

• Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in de Tweede Kamer  
• Reactie minister op AWTI-advies ‘Klaar voor de toekomst?’  
• Feestelijke lancering geactualiseerde Nationaal Techniekpact 2020  
• Adviesaanvraag ontwikkeling kaders voor externe validering mbo-examens  
• Negen nieuwe examenprojecten van btg’s van start  
• Internetconsultatie geopend voor aanscherping generieke kwalificatie-eisen loopbaan en 

burgerschap in het mbo  
• Pro-Motor Award: nieuwe prijs voor samenwerking beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid 
• Meer meisjes in de techniek  
• Wat gebeurt er in de regio? 
• Volg @Ditismbo 

 

 
 

 
 

 

 Goed bestuur 
 

Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in de Tweede Kamer  

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. 
Dit wetsvoorstel bevat voor het gehele onderwijs nieuwe wettelijke verplichtingen. De MBO Raad heeft over 
het wetsvoorstel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Lees verder 
 

 

 Technologie 
 

Reactie minister op AWTI-advies ‘Klaar voor de toekomst?’  

‘Klaar voor de toekomst’ is de titel van het advies dat de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en 
Innovatie (AWTI) in september 2015 aan de ministeries van OCW en EZ aanbood. Het advies schetst een 
beeld van de manier waarop de huidige technologische ontwikkelingen de economie beïnvloeden.  

Lees verder 
 

 

 Techniekpact 
 

Feestelijke lancering geactualiseerde Nationaal Techniekpact 2020  

Rotterdam en de Drechtsteden nodigen u uit voor de Jaarconferentie Techniekpact 2016 op 
maandagmiddag 18 april 2016. De mens staat deze editie centraal. Techniek gaat immers over mensen die 
techniek bedenken, maken en onderhouden. Ook het Techniekpact gaat over mensen. Mensen die kiezen 
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voor techniek, leren en werken in de techniek. Het belooft een dag te worden met inspiratie, interactie en de 
feestelijke lancering van het Nationaal Techniekpact 2020. 

Lees verder 
 

 

 Examinering 
 

Adviesaanvraag ontwikkeling kaders voor externe validering mbo-examens  

De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) de 
opdracht gegeven uiterlijk 1 mei 2016 een advies te geven over de kaders voor externe validering van 
examens die mbo-scholen zelf hebben ontwikkeld. Bij het opstellen van deze kaders houden de ministeries 
rekening met alle lopende initiatieven in de Examenagenda mbo en met de collectieve afspraken die de 
sector hierover maakt. Het is de verwachting dat de afspraken over externe validering per 1 augustus 2016 
worden ingevoerd. Deze invoering vindt gefaseerd plaats, zodat de scholen voldoende tijd hebben zich hier 
goed op voor te bereiden. 

Lees verder 
 

 

  
 

Negen nieuwe examenprojecten van btg’s van start  

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken ook in 2016 aan de kwaliteit van examinering in 
hun branche of bedrijfstak. Deze extra activiteiten kunnen (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor 
financiering vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’ door het 
ministerie van OCW.  

Lees verder 
 

 

 Loopbaan en burgerschap 
 

Internetconsultatie geopend voor aanscherping generieke kwalificatie-eisen loopbaan 
en burgerschap in het mbo  

Zoals de bewindspersonen van OCW en SZW al op 29 april 2015 in een brief naar de Tweede Kamer 
aankondigden, worden de eisen loopbaan en burgerschap voor het mbo aangescherpt. Het ministerie van 
OCW wil met een wijziging in de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap het kritisch 
denken van mbo-studenten bevorderen. De internetconsultatie over deze wijziging staat tot 8 februari open 
voor alle belanghebbenden.  

Lees verder 
 

 

 Publiek-private samenwerking 
 

Pro-Motor Award: nieuwe prijs voor samenwerking beroepsonderwijs, bedrijfsleven 
en overheid 

Afgelopen week zijn de vijf genomineerden bekend gemaakt voor de Pro-Motor Award 2016. De Pro-Motor 
Award is een nieuwe prijs om projecten en ideeën uit de samenwerking tussen beroepsonderwijs, 
bedrijfsleven en overheid te belonen. Onder leiding van Siemens-topman Ab van der Touw heeft een jury 
bestaande uit verschillende partijen van de triple helix, achttien inzendingen uit mbo- en hbo-kenniscentra 
beoordeeld.  

Lees verder 
 

 

 Techniek 
 

Meer meisjes in de techniek  

De MBO Raad, verschillende mbo-scholen en VHTO, het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek, proberen meer meisjes enthousiast te maken voor een technische opleiding en voor het 
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werken in de techniek. Mbo-scholen die hun expertise op dit gebied willen uitbreiden, kunnen extra 
ondersteuning krijgen van VHTO.  

Lees verder 
 

 

 Regionieuws 
 

Wat gebeurt er in de regio? 

Op de website van de MBO Raad, vindt u nieuwsberichten van mbo-scholen. Deze berichten staan op de 
speciale pagina 'Regionieuws'. De mbo-scholen kunnen op deze pagina zelf berichten plaatsen waardoor u 
een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen in de regio.  

Lees verder 
 

 

 Dit is mbo 
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