
Dat vervolg is gericht op twee pijlers: brede invoering
van de Masterplanopbrengsten en uitbreiding van de
Masterplanwerkwijze naar alle andere opleidingen voor
de technische installatiebranche.

Met de invoering van de Masterplanwerkwijze
en -formulieren is de afgelopen maanden al

begonnen. Per LPI (Lokaal Platform Installa-
tietechniek) zijn afspraken vastgelegd in

overeenkomsten tussen scholen, bedrij-
ven en Kenteq voor het realiseren van de
Warme overdracht van leerlingen tus-
sen vmbo en roc en een Startgesprek
voor elke leerling die met een nieuwe op-
leiding of stage begint. Het gaat hierbij in
eerste instantie om de opleidingen voor
Monteur Elektrotechnische en Werktuig-
kundige Installaties niveau 2 en 3. 
Voor leerlingen die op een van de Zuid-
Hollandse ROC's een van deze opleidingen
volgen, geldt voorts dat er eenmaal per
drie tot zes maanden een Driehoeksge-
sprek is waarin leerling, praktijkbegeleider
en begeleider van school de voortgang be-
spreken. Tot slot zijn er een Masterplan-

werkwijze en -formulieren voor de Proeve van Be-
kwaamheid waarmee leerlingen de opleiding afsluiten.
De verdere invoering van het Masterplan betekent ook
dat er wordt doorgegaan met Bedrijvenkringen, het
werken met Regioprofielen en scholing van docenten en
praktijkbegeleiders. De LPI's hebben een belangrijke taak
in het bewaken van afspraken uit de genoemde overeen-
komst. Opleidingsadviseurs van Kenteq volgen per LPI en
ROC de voortgang, bieden hulp en ondersteuning, sig-
naleren knelpunten en stemmen met de LPI-voorzitter te
ondernemen acties af. 
Alle partijen binnen het Masterplan vinden het voorts van
belang dat de diverse succesvolle samenwerkings- en
overlegvormen worden gecontinueerd. Zo blijft de stuur-
groep bestaan en wordt het overleg met de leidinggeven-
den van vmbo's voortgezet (met een uitbreiding naar
meer scholen). De jaarlijkse werkconferentie die het
Masterplan introduceerde, wordt eveneens gehandhaafd.
Elke laatste vrijdag van september openen bedrijven,
scholen en brancheorganisaties voortaan het nieuwe
schooljaar.

De tweede pijler van het Vervolg Masterplan is
de verbreding van de Masterplanaanpak naar

andere opleidingen. Afgelopen 2 december
zijn tijdens een inspirerende bijeenkomst

bij ROC Da Vinci College acht nieuwe
werkgroepen geïnstalleerd. 

De zes werkgroepen A tot en met F
ontwikkelen voor diverse opleidingen Re-
gioprofielen en formulieren voor begeleiden
en beoordelen. De planning is dat er bij de
start van het nieuwe schooljaar 2012/
2013 verschillende producten klaar zijn. 
De werkgroep Vakkennis houdt zich
bezig met het in kaart brengen van lesstof
die bij opleidingen hoort, om te beginnen
bij de opleidingen Monteur Werktuigkundi-
ge Installaties niveau 2 en 3. 
Tot slot de werkgroep Middenkader
Engineering: deze werkt aan meer een-

duidigheid en herkenbaarheid in de vormgeving, invulling
en examinering van deze BOL-4-opleiding.
In alle werkgroepen participeren docenten van ROC's,
vakdeskundigen van bedrijven en opleidingsleerbedrijven
en opleidingsadviseurs van Kenteq. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Zij kunnen zich mel-
den bij de betreffende werkgroepvoorzitter. Deelnemen
betekent meepraten en mee bepalen hoe het onderwijs in
de regio wordt ingevuld. Zie voor telefoonnummers en
mailadressen het kadertje op de volgende pagina.
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Samen werken 
aan loopbaanlerenMasterplan

Zuid-Holland

Masterplan gaat in 2012 op volle kracht door
Het Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland gaat in 2012 op volle kracht door. Scholen,
bedrijven en brancheorganisaties zijn dermate enthousiast dat stoppen met de samenwerking geen optie
is. De stuurgroep van het project begeleidt het vervolg van het Masterplan.
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Masterplanproducten
Vastgestelde Masterplanproducten zijn op alle
zes Zuid-Hollandse ROC's aanwezig. Ook zijn
ze beschikbaar via de opleidingsadviseurs van
Kenteq, de OTIB/RBPI-regiomanager en het pro-
jectmanagement (Batouwe).
Van de beoordelingsformulieren voor de Mon-
teurs Werktuigkundige en Elektrotechnische In-
stallaties op niveau 2 en 3 worden de komende
maanden invulbare pdf-bestanden gemaakt als
tussenstap naar de gewenste échte digitalise-
ring.
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Voor elektronische of papieren agenda’s: de vol-
gende werkconferentie van het Masterplan is
gepland op vrijdag 28 september 2012.!

Voor de Masterplanwerkzaamheden in de periode 2008-
2011 had Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) een
fors subsidiebedrag
beschikbaar. Vanwege
het voorspoedige ver-
loop van het project en
de foutloze projectadministratie wordt
de afgesproken subsidie naar verwach-
ting binnen enkele maanden volledig
aan de partners uitgekeerd. De stuur-
groep van het Masterplan wil het
restant van de subsidie gebruiken voor
het vervolgproject. Daarnaast leggen
in 2012 ook andere partners opnieuw
geld op tafel, waaronder in elk geval
het opleidingsfonds OTIB, kenniscen-
trum Kenteq en het BeleidsPlatform
Installatietechniek RBPI Zuid-Hol-
land. Besluitvorming over bijdragen
van de overige partners moet nog
plaatshebben.
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Veel waardering was er voor de
hechte samenwerking van onderwijs
en bedrijfsleven, het enthousiasme,
de kennis, de grote inzet van alle
partijen en de wijze van leiderschap
op zo'n groot en gecompliceerd pro-
ject. "De mannen van het bedrijfs-
leven moeten we omarmen", aldus
HPBO. Men constateerde verheugd
hoeveel kennis er bij bedrijven is
over het onderwijs en hoe bedrijven
participeren in onderwijsontwikke-
ling. 
Kortom een groot compliment voor de inzet van allen.

Desondanks valt er ook nog wel wat te leren en te ver-
beteren, aldus HPBO. Enkele aandachtspunten voor het
Masterplanvervolg in Zuid-Holland:

het betrekken en bij het project betrokken houden
van vmbo-scholen, inclusief aandacht voor de doorlo-
pende leerlijn. Die leerlijn is ook uit te breiden naar
een doorlopende lijn in beoordelen, bijvoorbeeld door

al in het laatste jaar van de opleiding te werken met
de Proeve van Bekwaamheid;
het laten deelnemen van vmbo-docenten aan de scho-
ling over het houden van Driehoeksgesprekken en Be-
oordelen;
flexiblisering en intensivering van opleidingen om
meer maatwerk voor leerlingen en een verkorting van
de opleidingstijd te bereiken;
inhoudelijke deskundigheidsbevordering van docenten.

Redactie en vormgeving Nieuwsbrief:
Batouwe, tel. 026 445 44 85, bureau@batouwe.nl

Compliment voor de inzet van allen in Masterplan

Aanmelden voor een werkgroep?
A. "Installeren" - Leidinggevend Monteur EI + WI
niveau 4: ROC Zadkine, R. Jonkman, 
010 288 52 73, r.jonkman@zadkine.nl
B. "Service" - Onderhoudsmonteur I niveau 2,
Servicemonteur I niveau 3: Da Vinci College, Martin
van Gent, 06 109 390 17, mvangent@davinci.nl
C. "Service" - Servicemonteur E niveau 3, Servi-
cetechnicus E niveau 4: ROC Albeda College,
Fadi Koria, 010 497 37 37, f.koria@albeda.nl of:
Verkerk Groep, Jaco den Haan, 078 610 77 06,
jc.denhaan@verkerk.com
D. "Werkvoorbereiden" - Werkvoorbereider I
niveau 4 en Tekenaar/Werkvoorbereider niveau 4:
ROC Zadkine, Jolanda Buwalda, 06 110 79 517,
j.buwalda@zadkine.nl
E. "Elektrotechnische Industriële Producten en
Systemen" - EIPS niveau 2 + niveau 3: ROC
Mondriaan, Raymond Hauber, 088 666 42 57,
r.hauber@rocmondriaan.nl
F. "Installeren" - Aircomonteur niveau 2, Monteur
Koudetechniek niveau 2, Eerste Monteur Koude-
techniek niveau 3: ROC Zadkine, Jan Willem
Berns, 06 46 75 28 76, j.berns@zadkine.nl
Werkgroep Vakkennis: InstallatieWerk Zuid-Hol-
land, Will van der Zwet, 070 365 47 27,
wvdzwet@iwzh.nl
Werkgroep Middenkader Engineering (MKE): ROC
Zadkine, Jolanda Buwalda, 06 110 79 517,
j.buwalda@zadkine.nl
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Het project “Masterplan CGO Zuid-Holland 2008-2011” heeft van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO)
een "goed" gekregen als eindwaardering. "Dat komt niet vaak voor bij een afsluiting", aldus de HPBO-ver-
tegenwoordigers na de afrondende gesprekken op 20 december met het dagelijks bestuur van het Master-
plan, projectmanagement en vertegenwoordigers van bedrijven, vmbo's, roc's en Kenteq. 
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In de afgelopen drie jaar hebben 996 mensen op een of andere wijze en in
meer of mindere mate een rol gespeeld in het Masterplan. Van hen was 61%
werkzaam in bedrijven en 29% op ROC’s en vmbo-scholen.  
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