
"Een geweldig compliment voor alle partij-
en van het Masterplan", zo vatte Master-
planvoorzitter Pem Kubbe de nominatie
samen. Hij zei dit bij de opening van de
vierde Werkconferentie van het Masterplan
op 28 september jongstleden, in Gouda.

Het Masterplan is naar voren geschoven
door ROC Zadkine uit Rotterdam. Dit ROC
stak zijn nek uit door in de periode 2008-
2011 namens alle projectdeelnemers acht
ton subsidie te vergaren via Het Platform
Beroepsonderwijs. In het Masterplan parti-
ciperen de zes ROC's uit Zuid-Holland,
vmbo-scholen, tientallen bedrijven, het op-
leidingsfonds OTIB, kenniscentrum Kenteq,
InstallatieWerk ZH, werkgeversorganisatie
Uneto-VNI en adviesbureau Batouwe.
Inmiddels is het onderkopje van het Mas-
terplan (2008-2011) verwijderd. Het pro-
ject is dermate verduurzaamd dat het ook
de komende jaren doorgaat.

Het Masterplan is uitgenodigd om voor een jury onder lei-
ding van Gerdi Verbeet, tot voor kort Tweede-Kamer-
voorzitter, een aantal vragen te beantwoorden. Belangrijk
is dat wordt onderbouwd dat scholen, bedrijven en stu-
denten aantoonbaar profiteren van het samenwerkings-
verband. Ook moet een potentiële winnaar meer doen
dan alleen wat faciliteren of invullen van reguliere stages.
Het samenwerkingsverband moet aantoonbaar invloed
hebben op zowel het onderwijsproces als de processen
in de betrokken bedrijven. Tot slot dient het samenwer-
kingsverband aantoonbaar duurzaam te zijn.

De innovatieprijs is een initiatief van Het Platform Be-
roepsonderwijs en de MBO Raad.

‘Terechte kandidaat’
"Kijkend naar de grote betrokkenheid en inmiddels struc-
turele samenwerking van ROC's, bedrijven en brancheor-
ganisaties in Zuid-Holland, kijkend naar de bedrijvenkrin-
gen rondom de ROC's, kijkend naar de ontwikkeling van
uniforme wijzen van begeleiding, beoordeling en exami-

nering van studenten, kijkend naar het grote enthousi-
asme voor deze vernieuwende werkwijze bij praktijkoplei-
ders en docenten, kunnen we alleen maar zeggen: met
z’n allen zijn we een terechte kandidaat voor de Inno-
vatieprijs Beroepsonderwijs 2012", aldus projectmanager
Joke Steenbruggen.
"Al moet ik zeggen dat ook in Gelderland en Overijssel
vele ROC's en bedrijven innovatief bezig zijn met verbe-
tering van onderwijs. Niet voor niets werken deze twee
projecten inmiddels intensief met elkaar samen."

Een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs, een verte-
genwoordiger vanuit het bedrijfsleven en de projectmana-
ger worden op 6 november door de jury ondervraagd.
Dat leidt tot drie genomineerden die op 6 december tij-
dens Het Innovatiecongres in Amersfoort in de vorm van
diepgaande presentaties met elkaar de strijd aangaan. Bij
deze presentaties zijn supporters meer dan welkom,
aldus de initiatiefnemers. 
Van de drie beste projecten worden volgende maand op
locatie ook nog filmopnamen gemaakt. De filmpjes wor-
den 6 december eveneens vertoond.
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Masterplan genomineerd voor Innovatieprijs 2012
Het Masterplan Zuid-Holland is - samen met zeven andere projecten - genomineerd voor de Nationale In-
novatieprijs Beroepsonderwijs 2012. De prijs wordt op 6 december voor de vierde maal uitgereikt, deze
keer aan het innovatiefste samenwerkingsverband van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De winnaar
gaat "naar huis" met een bijzonder mooie bronzen trofee en een geldbedrag van 3.000 euro.
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Hierboven de bronzen trofee waarvan er één bestemd is voor de win-
naar van de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012. Grote
vraag (om van te dromen): mocht het Masterplan winnen, waar komt
dit prachtbeeld dan te staan?  Bron: www.nipb2012.nl
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Kenmerkend voor de Masterplanaanpak is het Regio-
profiel. Een Regioprofiel beschrijft wat er in een bepaalde
opleiding aan beroepshandelingen, theorie en gedrag aan
de orde moet komen om uiteindelijk een diploma te be-
halen. Het Regioprofiel vormt de basis voor het Plan-
ningsformulier Start-/Driehoeksgesprek. Met dit formulier
maken student, bedrijf en ROC telkens de planning voor
een volgende opleidingsperiode. Voor het frequent beoor-
delen van de studievoortgang is per opleiding een Formu-
lier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ontwikkeld, in-
clusief een verantwoording.

De diverse workshopleiders gingen in op de verbeterin-
gen die in de formulieren zijn aangebracht op basis van
evaluaties van gebruikers. Eveneens werd toegelicht hoe
de Masterplanwerkwijze voldoet aan landelijke kaders
zoals het BPV-protocol en het Toezichtskader BVE 2012
waarin onder meer is beschreven aan welke vereisten
examenproducten moeten voldoen.

In de tweede workshopronde presenteerden de werk-

groepen de inhoud van de opleidingen, waarbij vooral de
inhoud van de diverse Regioprofielen aan de orde kwam.
Alle zes de ROC's uit Zuid-Holland hebben met het be-
drijfsleven afgesproken dat iedereen de diverse Master-
planproducten gebruikt.

Voor de vierde Werkconfe-
rentie op 28 september
waren de deelnemers van
de Werkconferentie te gast
bij het ROC ID College in
Gouda. Na de opening door
Masterplan-voorzitter Pem
Kubbe spraken Otto Jels-
ma (voorzitter van het Col-
lege van Bestuur van het
ID College) en Titia Siertse-
ma (aankomend voorzitter
van de werkgeversorgani-
satie Uneto-VNI). Beiden
benadrukten het belang
van samenwerking tussen
onderwijs, bedrijfsleven en
het Kenniscentrum Kenteq. 
Otto Jelsma zag het Mas-
terplan als voorbeeld van
toekomstige samenwer-
king, waarin publiekelijke
en private partijen samen
optrekken en hun activitei-
ten gezamenlijk financie-
ren. 
Siertsema roemde onder
meer de wijze waarop
vraagsturing in het Master-
plan wordt ingevuld: bedrij-
ven kunnen meedenken en
meepraten over de inhoud
van het onderwijs.

Nieuwe Masterplanformulieren voor negen opleidingen
Tijdens de recente Werkconferentie van het Masterplan hebben de diverse werkgroepen van het project
de resultaten toegelicht die afgelopen jaar zijn bereikt. Het ging daarbij om de Masterplanwerkwijze in
schooljaar 2012/2013 en nieuwe Masterplanproducten voor negen opleidingen. Voor vier opleidingen
waren al eerder formulieren gemaakt.

Regioprofiel

Planningsformulier 
Start-/Driehoeksgesprek

Ontwikkelingsgerichte 
beoordeling

Examinering

Masterplanproducten
Per opleiding zijn de volgende Masterplanproducten beschikbaar: Regioprofiel, Plan-
ningsformulier Start-/Driehoeksgesprek en Formulier Ontwikkelingsgerichte beoor-
deling. Bovendien zijn er voor de student en de praktijk-/ROC-begeleider instructies
geschreven voor het gebruik van de diverse formulieren.

Masterplanformulieren zijn er voor de volgende opleidingen:

94272  Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 2
94282  Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 3 
95472  Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2
94323  Servicemonteur Installatietechniek, niveau 3
94271  Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2
94281  Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3
92390  Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen, niveau 2
92400  Eerste Monteur Elektrotechn. Industriële Producten en Systemen, niveau 3
94321  Servicemonteur Elektrotechniek, niveau 3
94331  Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4
92513  Werkvoorbereider Installatie, niveau 4
94292  Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 4
94291  Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4

In 2013 worden de opleidingen Servicetechnicus Installatietechniek (niveau 4) en
Technicus Elektronische Industriële Producten en Systemen (eveneens niveau 4)
uitgewerkt. De planning voor een Regioprofiel en formulieren voor de opleiding
Middenkader Engineering moet de Stuurgroep van het Masterplan nog bespreken.

De vastgestelde Masterplanproducten zijn op alle zes Zuid-Hollandse ROC's aan-
wezig. Ze zijn tevens te downloaden via de OTIB-website: www.rbpi.nl >
Zuid-Holland > Masterplan Competentiegericht Onderwijs > Producten
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Formulieren Kwalificerend beoordelen in de maak
Voor de periode oktober tot december 2012 staat de uitwerking van de formulieren voor de kwalificeren-
de beoordeling (= examinering) op de agenda. Hierin werkt het Masterplan samen met het samenwer-
kingsverband van bedrijven, branche en negen ROC's uit Gelderland en Overijssel. 

Schrijvers van de deelnemende ROC's werken de formu-
lieren eerst in concept uit. Daarna volgt een feedbackron-
de met de werkgroepen die de Regioprofielen ontwikkel-
den. De producten die hieruit naar voren komen, worden
vervolgens ter vaststelling aan Examenservice aangebo-
den. Examenservice - een samenwerkingsverband van
ROC's, brancheorganisaties en examenleveranciers voor
de metaal- en technische installatiebranche - checkt of
de formulieren voor examinering aan landelijke vereisten
voldoen. 
Begin 2013 moeten de producten klaar zijn voor gebruik.

Om dit te kunnen realiseren is de komende tijd de inzet
van alle partijen hard nodig. 
De eerste feedbackronde is 30 november (13.30 - 16.00
uur). Een uitnodiging voor de werkgroepen volgt nog.

Trainingen in 
beoordelen
Om bedrijven zo goed mogelijk toe te rusten voor hun
taken in het begeleiden en beoordelen van studenten or-
ganiseert het Masterplan in 2012/2013 wederom trainin-
gen voor Ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen
(3 dagdelen) en voor Kwalificerend beoordelen (4 dagde-
len). Voor bedrijven financiert OTIB voor tweederde deel
de kosten. De overige financiering komt via de Stage-
boxregeling bij Kenteq. 
Het is de opzet dat ROC's zorgen voor de cursusruimte,
koffie en thee. Begeleiders en beoordelaars van ROC's
kunnen dan ook aan de cursus deelnemen. De opleidings-
adviseurs van Kenteq zijn de contactpersoon voor het
plannen van de cursussen.

Stuurgroep 
verbreed
De Stuurgroep van het Masterplan Zuid-Holland heeft
met ingang van dit schooljaar op twee vlakken aan uit-
breiding ondergaan. Allereerst is de vertegenwoordiging
van het bedrijfsleven in de Stuurgroep versterkt. Boven-
dien houdt de Stuurgroep zich voortaan bezig met meer
agendaonderwerpen dan alleen het Masterplan. 
Zo is in de septembervergadering gesproken over toe-
komstige ontwikkelingen in de technische installatiebran-
che en staan de nieuwe Kwalificatiedossiers geagendeerd
voor de decembervergadering. De Stuurgroep beoogt
hiermee een duurzame samenwerking van bedrijven en
scholen waarbinnen over alle relevante onderwerpen
beleid en afspraken worden gemaakt.

B E D A N K T !
Namens de Stuurgroep van het Masterplan dankt
voorzitter Pem Kubbe, zelf ook workshopleider, alle
workshopleiders die actief waren tijdens de Werk-
conferentie op 28 september:

André van Ballegooijen (Bakker Sliedrecht)
Anke Beishuizen (OTIB)
Cees Put (InstallatieWerk Zuid-Holland)
Fadi Koria (Albeda College)
Frank Pronk (Imtech Building Services)
Fred van Kesteren (Kenteq)
Gerard Noordermeer (Croon Elektrotechniek)
Gijs Makkelie (Kenteq)
Jaco den Haan (Verkerk Groep) 
Jan Dooms (Kenteq)
Jan Grasmeijer (Kenteq)
Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Jolanda Buwalda (ROC Zadkine)
Louise van Rutten (Da Vinci College)
Paul Schouten (ROC Zadkine)
Raymond Jonkman (ROC Zadkine)
Will van der Zwet (InstallatieWerk Zuid-Holland)

En voorts:
ID College voor het ter beschikking stellen van
ruimten en het verzorgen van de catering
Batouwe en OTIB voor de voorbereiding en or-
ganisatie van de Werkconferentie en de verzor-
ging van alle materialen op 28 september
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Samen luisteren, samen verga-
deren en samen kritisch de
Masterplanwerkwijze en -pro-
ducten beoordelen. Dat is het
doel van de jaarlijkse werkcon-
ferenties van het Masterplan
Zuid-Holland. De volgende edi-
tie heeft plaats op vrijdag 27
september 2013.

Foto’s Gerard Noordermeer
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