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CGO GO: brede invoering Regioprofielen
Het Samenwerkingsproject Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel gaat alweer het vierde
jaar in. Dat gebeurt onder meer met het breed invoeren van het werken met Regioprofielen.

Ook het zogeheten Startgesprek, bij aanvang van een 
opleiding of stage in de installatietechnische branche,
wordt in het schooljaar 2011-2012 in beide provincies
breed ingevoerd. Voorts gaan de ROC's, InstallatieWerk
en bedrijven aan de slag met de projectaanpak en pro-
jectformulieren voor Driehoeksgesprekken en Ontwikke-
lingsgericht beoordelen. Dat gebeurt bij de opleidingen
Monteur Elektrotechnische en Werktuigkundige Installa-
ties op niveau 2. 
De werkgroepen die eerder actief waren in het opstellen
van Regioprofielen, krijgen gedurende het nieuwe school-
jaar zowel een taak in het uitwerken van beoordelingsin-
strumenten als in de bijstelling van Regioprofielen voor
het schooljaar 2012-2013.
De Regioprofielen zijn klaar voor alle technische beroeps-
opleidingen voor de branche. Alleen voor de opleiding
Middenkader engineering is dit niet het geval. Gezien het
specifieke karakter van deze opleiding is een Regioprofiel
wellicht niet de meest adequate vorm om als onderwijs
en bedrijven afspraken te maken over de inhoud van het

onderwijs. De stuurgroep van het project bezint zich op
een nieuwe aanpak hiervoor.

Evaluatie voorjaar 2012
In het voorjaar 2012 volgt de eerste evaluatie van de
Regioprofielen. Alle docenten en bedrijven die met de
profielen werken, kunnen dan commentaar op de inhoud
leveren. De werkgroepen van de Regioprofielen gaan ver-
volgens aan de slag om reacties en aanvullingen te ver-
werken voor de start van het schooljaar 2012-2013.

13 profielen beschikbaar

Regioprofiel steeds bekender
Het begrip Regioprofiel krijgt steeds meer bekend-
heid. In een Regioprofiel leggen praktijkopleiders, do-
centen en Kenteq vast wat er minimaal in een oplei-
ding aan de orde moet komen. Alle betrokkenen -
leerling, bedrijf en school - weten dan wat ze van
elkaar mogen verwachten voor de invulling van het
onderwijs. Een Regioprofiel bevat een basisgedeelte
voor de inhoud van het onderwijs (dit is voor alle
negen de ROC's in Gelderland Overijssel hetzelfde)
en geeft ruimte voor de specifieke bedrijfssituatie
waar een leerling werkt.  
Met de Regioprofielen geven ROC's en bedrijven ook
invulling aan een aantal landelijke afspraken die te
maken hebben met het BPV-protocol en het Secto-
raal examenprofiel. 
Het Regioprofiel gaat over het wat (= de inhoud)
van het onderwijs. Het hoe van het onderwijs (= de
didactiek) is eigen aan elk ROC.

! Advies aan alle betrokkenen: noteer vanaf het begin
waar u tegengaan loopt bij het in de praktijk bren-
gen van een Regioprofiel.

Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3
Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 2
Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 3
Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2
Servicemonteur Installatietechniek, niveau 3
Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4
Technisch Tekenaar “E“ niveau 3 en Werkvoorbereider
“E“ niveau 4
Technisch Tekenaar “I“ niveau 3 en Werkvoorbereider
“I“ niveau 4
Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en
Systemen, niveau 2
Eerste Monteur Elektrotechnische Industriële Producten
en Systemen, niveau 3
Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties,
niveau 4
Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties,
niveau 4
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! Alle door de stuurgroep van het project vastgestelde
Regioprofielen en formulieren zijn te vinden op de
website: www.rbpi.nl > Gelderland/Overijssel >
Competentiegericht Onderwijs > Producten



In het Startgesprek maken de drie betrokkenen afspraken
over de inhoud en planning van de opleiding van de leer-
ling. Hiervoor gebruikt iedereen van het CGO-project Gel-
derland-Overijssel dezelfde formulieren. Deze formulieren
zijn gebaseerd op de Regioprofielen. 
Ook voor het Startgesprek volgt in
het voorjaar van 2012 een evalu-
atie waarna bijstelling van de for-
mulieren volgt. Alle betrokkenen 
krijgen het advies vanaf het begin
op te schrijven waar men tegenaan
loopt bij het in de praktijk brengen
van het Startgesprek. Dat verge-
makkelijkt straks de evaluatie.

Op de website www.rbpi.nl >
Gelderland/Overijssel zijn de formu-
lieren Startgesprek te vinden,
alsmede een toelichting op het
Startgesprek.

Aan de wens van velen voor verdere automatisering
van eenduidige formulieren kan nog geen gehoor worden
gegeven. Er wordt gezocht naar een adequate oplossing
hiervoor.

Elke leerling die met een nieuwe installatietechnische opleiding (BBL) of stage (BOL) begint, recht heeft
op een Startgesprek. Dat hebben de bedrijven en ROC's in Gelderland en Overijssel afgesproken. Bij het
Startgesprek zijn altijd de leerling, de begeleider van het bedrijf of van InstallatieWerk en de begeleider
van het ROC (de "driehoek") aanwezig.  

Elke leerling in branche heeft recht op Startgesprek

Driehoeksgesprek en ontwikkelingsgericht beoordelen
Een basisafspraak tussen bedrijfsleven en onderwijs in de regio is dat het Driehoeksgesprek tussen leer-
ling, (opleidings)bedrijf en school eens per drie tot zes maanden terugkomt. Het gesprek is dan gericht op
de tussentijdse voortgang van de leerling in zijn opleiding; het zogenoemde ontwikkelingsgericht beoordelen. 

Ook hiervoor zijn eenduidige formulieren voor bedrijven
en leerlingen beschikbaar. De formulieren zijn in eerste
instantie uitgewerkt voor de opleidingen Monteur
Elektrotechnische en Monteur Werktuigkundige
Installaties op niveau 2. Alle negen ROC's die in het
project meedoen, hebben afgesproken het komende half-
jaar met de formulieren Ontwikkelingsgericht beoordelen
te werken. Op basis van de ervaringen volgt begin 2012
een besluit over de uitwerking van de formulieren voor
alle andere opleidingen.
Omdat de formulieren Ontwikkelingsgericht beoordelen
nog in de "testfase" zitten, staan deze nog niet op de
RBPI-site. Het formulier wordt via de ROC-opleidingsma-
nagers en de contactpersonen van InstallatieWerk ver-
spreid onder de betrokken docenten en bedrijven.
Voor de opleidingen Monteur Elektrotechnische en Werk-
tuigkundige Installaties op niveau 2 worden de komende
maanden ook de examenproducten voor de kwalifi-
cerende beoordeling - van het beroepsgerichte deel - uit-
gewerkt. Deze moeten eind 2011 klaar zijn. 

Scholing in 2011/2012

Kenteq verzorgt dit najaar rondom - en samen met - de
ROC's en LPI's een scholingsprogramma voor docenten
en praktijk-/werkplekbegeleiders over de werkwijze en
producten van het project. Er is een training van twee
dagdelen (en een terugkomdagdeel) waarin het Start-
gesprek en Ontwikkelingsgericht begeleiden en beoorde-
len aan de orde komen. Ook is er een training van twee
maal twee dagdelen (en een terugkomdagdeel), specifiek
gericht op het kwalificerend beoordelen. De ROC-oplei-
dingsmanagers en opleidingsadviseurs van Kenteq zijn de
contactpersonen voor deze trainingen.
Informatie over de kosten van de trainingen heeft Kenteq
inmiddels verspreid.
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Samen werken aan CGO
CGO GO, zoals het project in de praktijk wordt afgekort, ging eind 2008
van start. De partners zijn momenteel ruim veertig bedrijven, alle negen
ROC's uit beide provincies, de brancheorganisaties Kenteq, OTIB/RBPI en
Uneto-VNI, alsook de opleidingsbedrijven InstallatieWerk Achterhoek Rivie-
renland en InstallatieWerk Oost & Flevoland. Het projectmanagement
wordt verzorgd door Batouwe uit Arnhem.
Het project beoogt dat scholen en bedrijven binnen de technische instal-
latiebranche samen afspraken maken over de inhoud van het onderwijs en
dat er eenduidigheid komt in het begeleiden en beoordelen van leerlingen.
De financiers van het project zijn OTIB, Kenteq, de ROC's Aventus, Del-
tion College, Graafschap College, Landstede, Nijmegen, Rijn IJssel, Rivor,
Twente en A12, InstallatieWerk AR, InstallatieWerk O&F en Batouwe.

Jan van Boekel, ROC Rijn IJssel, 026 3129413
Antoine Derksen, Graafschap College, 0314 353407
Joke Steenbruggen, Batouwe Arnhem, 026 4454485
Ron van Stralendorff, InstallatieWerk AR, 0316 227410 
Cor-Jan van de Veen, Kenteq, 074 2550660
Robert-Jan de Vries, OTIB/RBPI, 0348 437319
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