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Eerste Excellente Opleidingsbedrijven een feit
De Volt Elektro Groep uit Leerdam en de Verkerk Groep uit Zwijndrecht zijn de eerste twee Excellente
Opleidingsbedrijven binnen het Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland. Afgelopen vrijdag,
18 juni, ontvingen de directeuren Robert Hendriks en Pieter Visser in Zoetermeer de bijbehorende predi-
caten uit handen van Adrie Stuij, voorzitter van de BeleidsAdvies Commissie Onderwijs van Uneto-VNI. 

De brancheonderscheiding "Excellent Opleidingsbedrijf" is
op initiatief van werkgevers in de OTIB/RBPI-regio Zuid-
Holland in het Masterplan ingebracht en gaat naar bedrij-
ven die voldoen aan extra eisen voor het opleiden en
begeleiden van (toekomstige) medewerkers.
Volgens Pem Kubbe, voorzitter van de stuurgroep van
het Masterplan, is het ene leerbedrijf het andere niet: "Er
zijn bedrijven die het predicaat 'opleidingsbedrijf' zien als
start voor toekomstige werknemers om het vak tot in de
finesses onder de knie te krijgen, en er zijn bedrijven die
leerlingen bij voorkeur als goedkope arbeidskracht inzet-
ten; hier komt het leren op de tweede of misschien wel
derde plaats." Om hierin onderscheid aan te brengen is
Excellent Opleidingsbedrijf in het leven geroepen.
"Werkgevers willen, naast de kwaliteit van het onder-
wijs, werken aan de kwaliteit van het opleiden in bedrij-
ven en zichzelf een spiegel voorhouden. Op een steeds
krappere arbeidsmarkt willen we ons als branche onder-
scheiden met een gedegen opleidingsbeleid en begelei-
ding van leerlingen en stagiairs op de werkplek", aldus
Kubbe.
Binnen het Masterplan heeft een werkgroep van bedrij-
ven en brancheorganisaties vijftien criteria geformuleerd
om onderscheid aan te brengen tussen de verschillende
categorieën bedrijven. Een bedrijf dat voldoet aan deze
criteria, mag zich Excellent Opleidingsbedrijf noemen. In

de afgelopen periode namen de Volt Elektro Groep en de
Verkerk Groep met positief resultaat deel aan het onder-
zoek hiernaar (audit).
Volgens Adrie Stuij, die de predicaten uitreikte, sluit de
brancheonderscheiding aan bij het Onderwijsbeleidsplan
van Uneto-VNI. Ook Uneto-VNI hecht aan onderwijskwa-
liteit en aan regionale samenwerking van bedrijven met
scholen, een der criteria voor Excellent Opleidingsbedrijf.

BACO-voorzitter Adrie Stuij feliciteert Robert Hendriks
(Volt Elektro Groep, rechts op de foto) en Pieter Visser

(Verkerk Groep) met de eerste behaalde predicaten.

Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het
branchepredicaat Excellent Opleidingsbedrijf, moet
aan vijftien criteria voldoen. Zo moet in een Excellent
Opleidingsbedrijf het opleiden van medewerkers een
aantoonbaar en gedegen onderdeel zijn van het be-
drijfsbeleid en bedrijfsprocessen. Voorts dient het
bedrijf leerlingen en praktijkopleiders diverse extra
faciliteiten te bieden. Tot slot wordt van het bedrijf
verwacht dat het ook extern actief is, bijvoorbeeld
door docenten van beroepsopleidingen stage te laten
lopen in het bedrijf of door zelf gastlessen te verzor-
gen op een school. Een bedrijf kan zowel klein als

groot zijn, als het maar uitblinkt op opleidingsgebied.
De criteria zijn ontwikkeld door een werkgroep van
werkgevers en vertegenwoordigers van Kenteq,
Uneto-VNI, InstallatieWerk Zuid-Holland en ROC's.
Aan de hand van een audit wordt nagegaan of een
bedrijf in voldoende mate aan de criteria voldoet.
Binnen het Masterplan voert Kenteq deze audits uit.
Bedrijven die als partner actief deelnemen in het
Masterplan, kunnen in aanmerking komen voor de
brancheonderscheiding Excellent Opleidingsbedrijf. Zij
kunnen zich in dat geval melden bij projectleider Fred
van Kesteren, tel. 06 - 29434634.

Hoe een Excellent Opleidingsbedrijf te worden? 



Dat schrijft de commissie in haar rapport na het onder-
zoek, afgelopen maart, naar de voortgang van het Mas-
terplan. De onafhankelijke HPBO-commissie is niet alleen
positief over het commitment onder alle partijen maar
ook over de tussenresultaten van het project, zoals de
Bedrijvenkringen en de werkwijzen en formulieren voor
Begeleiden & Beoordelen. De commissie constateert dat
het eigenaarschap van het project bij de betrokken part-
ners groot is, zeker bij het bedrijfsleven dat eveneens
fors in het project investeert.
Volgens de begeleidende brief van HPBO boekt het pro-
ject voldoende voortgang. “Het Platform Beroepsonder-
wijs is verheugd over deze positieve waardering en heeft
er dan ook vertrouwen in dat het project via de ingesla-
gen weg en de adviezen van de Auditcommissie tot
goede resultaten zal komen”, aldus HPBO.

Aanbevelingen
De commissie adviseert de projectresultaten die half
2011 bereikt moeten zijn, nog eens goed tegen het licht
te houden en concreter te formuleren. Zij vraagt daarbij
prioriteit te geven aan het deelproject ‘Loopbaangerichte
leerweg’, het enige onderdeel waarbij in het project ver-
traging is opgetreden. Voorts vraagt de commissie na-
drukkelijk aandacht te besteden aan de borging van de
resultaten na afloop van het project.
Ook zou de HPBO-commissie graag zien dat het Da Vinci
College, “een belangrijke regionale speler”, alsnog bij het
project wordt betrokken. Inmiddels hebben vertegen-
woordigers van LPI Zuid-Holland-Zuid en de projectleiding
van het Masterplan opnieuw gesproken met Da Vinci.
Daarbij is toegezegd dat er komend schooljaar ook rond-
om dit ROC pilots komen waarbij de Masterplaninstru-
menten en formulieren worden gebruikt en uitgetest.

Vervolg
Afgelopen maand is het rapport van de auditcommissie
binnen diverse geledingen van het Masterplan aan de
orde gesteld. In de bijstelling van producten en in de
plannen van 2010-2011 krijgen ”de loopbaan van de
leerling” en de borging ruime aandacht (zie ook bij 1
oktober). De stuurgroep bezint zich op de vraag hoe na
augustus 2011 het Masterplan een innovatief en zinvol
vervolg kan krijgen.

Tussenmeting & pilotevaluatie
De voortgang en effecten van het Masterplan worden
ondertussen ook gemeten door het bureau Haas & Les-
caut. De afgelopen twee maanden is de tweede project-
meting uitgevoerd. Net als vorig jaar, was het weer
“trekken en duwen” om vanuit de scholen en bedrijven

voldoende respons binnen te krijgen. De komende weken
verwerken de onderzoekers de gegevens. 
Parallel daaraan hebben op dit moment de evaluaties
plaats van de eerste ronde van de pilots met werkwijzen
en formulieren van het Masterplan. Docenten, werkge-
vers en praktijkopleiders die in de pilots hebben meege-
werkt, zijn hierbij betrokken.
De informatie vanuit het onderzoek en de evaluaties wor-
den vervolgens gebruikt om werkwijzen en formulieren te
verbeteren en aan te passen. De resultaten hiervan zijn
klaar vóór aanvang van het nieuwe opleidingsjaar.

Op vrijdagmiddag 1 oktober, vanaf 12.00 uur, wordt het
derde projectjaar van het Masterplan geopend. ROC Zad-
kine vervult dan de rol van gastheer. Het programma zal
expliciet aandacht besteden aan de tussenresultaten van
het Masterplan, wat deze betekenen voor de verbetering
van werkwijzen, voor formulieren en voor de concrete
activiteiten in het schooljaar 2010-2011. Eind augustus
worden de uitnodigingen verstuurd.

De binnen het Masterplan samenwerkende partners
hebben inmiddels 50,9% opgebouwd van de maximaal
beschikte HPBO-subsidie. De opbouw
loopt daarmee 5% achter bij de plan-
ning ofschoon de uitvoering van de
activiteiten toch de nodige voortgang
laat zien. Een reden voor het achterblij-
ven van de subsidieopbouw kan zijn
dat partners
Masterplanuren
vergeten te
schrijven en/of
uren niet
volledig regi-
streren. Dit is
nadelig voor
alle betrokke-
nen. Iedereen wordt nogmaals
gevraagd projecturen bij te houden en
maandelijks in te dienen.

De auditcommissie van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), hoofdfinancier van het Masterplan Competentie-
gericht onderwijs Zuid-Holland, is onder de indruk van de manier waarop alle partijen zich aan het Masterplan hebben
verbonden. “Een dergelijk regionaal samenwerkingsverband (roc’s Zuid-Holland, 11 vmbo-scholen en ± 100 bedrijven
waarvan 50 direct partner zijn en nog circa 50 bedrijven deelnemen in Bedrijvenkringen, LPI’s e.d.) is bijzonder.”
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Urenregistraties over het opleidingsjaar 2009-
2010 dienen uiterlijk vrijdag 20 augustus bij
Batouwe binnen te komen. 


