BBL GRAFISCH OPERATOR

Wil jij een mooie toekomst in een creatieve
omgeving opbouwen? GOC helpt je daar graag bij.
Al 95 jaar verzorgen wij opleidingen voor
grafimedia- en kartonnagebedrijven.

Creëer jouw
toekomst
in de grafimediabranche
Die uitdaging gaan we
met jou aan!

Ben jij het nieuwe talent voor de grafimediaen kartonnagebedrijven, dat kiest voor de
combinatie van werken en leren?
Deze sector biedt een mooie toekomst waarin
je kunt groeien als mens en in je functie.
Werken in een sector waar de creativiteit
vanaf spat heeft voordelen. Goede arbeidsvoorwaarden, werken met de modernste
machines in een plezierige werkomgeving.
Waar de jeugd de toekomst heeft en waar
volop plek is voor nieuwe talenten zoals jij.

Start met je loopbaan
Een goede start met je loopbaan doe je met
de mbo opleiding Grafisch operator. We
helpen je met het succesvol doorlopen van
de opleiding. In deze brochure leggen wij uit
hoe de opleiding werkt en waar de begeleiding uit bestaat. Wij helpen je ook in je v
erdere loopbaan met trainingen, cursussen
en workshops.
Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, dus
heb je nog vragen?

Laat ons weten hoe wij je kunnen bereiken via
binnendienst@goc.nl of bel met ons op 0318 - 53 91 29.
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Begeleiding

y

Docent
De docent verzorgt de lessen en begeleidt jou in
het leerproces door het geven van tips en adviezen
tijdens de theorielessen. De docent houdt zicht op
de voortgang van de opdrachten en taken en beoordeelt de
toets opdrachten. De docent heeft het met de GOC begeleider
over jouw voortgang.

y

Praktijkopleider
Dit is een van je collega’s uit het bedrijf waar je werkt. Hij begeleidt je op de werkvloer in het
vakbekwaam worden. Van de praktijkopleider krijg je uitleg en aanwijzingen over de uitvoering
van de werkplek- en ontwikkelopdrachten en de uitvoering hiervan wordt beoordeeld. Jouw
praktijkopleider tekent de afgeronde opdrachten af en voert periodiek voortgangsgesprekken
met jou.

y

GOC begeleider
De GOC begeleider draagt zorg voor het contact met het bedrijf. Dit gebeurt door middel van een
startgesprek voor aanvang van de opleiding en een aantal voortgangsgesprekken gedurende de
opleiding. Bij deze gesprekken zijn steeds de praktijkopleider en jij als student aanwezig. Waar
dat nodig is, geeft de GOC begeleider adviezen om het praktijkleren nog succesvoller te laten
verlopen.

y

Toelatingseisen
Aanmelding en voorwaarden voor deelname
Om te kunnen instromen in een niveau 2 mbo-opleiding moet je aan kunnen tonen
minimaal in het bezit te zijn van één van de onderstaande documenten en te voldoen aan de
leeftijdscriteria:
y basisberoepsgerichte - of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lbo, vbo of vmbo
y gemengde leerweg: een diploma mavo/vbo of vmbo
y theoretische leerweg: en diploma mavo of vmbo
y bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed zijn doorlopen
y ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële
regeling
y diploma entreeopleiding
y deelname vanaf 16 jaar en ouder.

Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en/of het gewenste instapniveau,
dan wordt na overleg vastgesteld wat nog
nodig is om met kans op succes te kunnen
deelnemen aan de opleiding.
Wanneer je bepaalde onderdelen al
aantoonbaar beheerst, kan dat van belang zijn
bij het aanvragen van vrijstellingen voor delen van
de opleiding of examinering. In het geval dat een
vrijstelling is aangevraagd, beslist de
examencommissie of deze wordt toegekend.
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Instructeur Cor Henzen, Frits Mes met cursisten

Wij zorgen samen met jouw bedrijf voor de juiste begeleiding.
Het is belangrijk dat je de theorie toe gaat passen op de
werkvloer. Jouw praktijkopleider zorgt voor ondersteuning
op de werkvloer en bij het maken van je portfolio
opdrachten. Ook heb je een persoonlijke GOC begeleider
die jou op de werkplek bezoekt en toezicht houdt op jouw
ontwikkeling. Voordat je begint met de opleiding hebben
wij een uitgebreid intakegesprek met je. Jij leert ons
kennen en wij jou. Naast jou als student zijn de
volgende personen betrokken:

Duur van de opleiding
De opleiding is opgebouwd uit drie fases:
y

fase 1: introductie en inzetbaarheid

2 maanden

y

fase 2: verbreding			

7 maanden

y

fase 3: verdieping				

3 maanden

y

afronding en examenperiode		

2 maanden

Gedurende de opleiding ga je 1 dag per week naar school, 36 weken in totaal. De rest van de week
ben je aan het werk bij het bedrijf.

Mbo-examenonderdelen
Je ontvangt het mbo-diploma wanneer je geslaagd bent voor het praktijkexamen én de examens
Nederlands, rekenen en één van de keuzedelen. Ook loopbaan & burgerschap is een verplicht
onderdeel van de mbo-opleiding.
Praktijkwerkboek
Alles wat jij tijdens de opleiding doet, wordt
vastgelegd in jouw praktijkwerkboek.
De resultaten van examens, uitgevoerde
praktijkopdrachten, gerealiseerde rapporten
en evaluatiegesprekken met de praktijkopleider van het bedrijf. De voortgang van het
werkboek wordt geregistreerd en bewaakt
door jouw GOC begeleider. Wel ben je zelf
verantwoordelijk om jouw praktijkopleider en
begeleider van de benodigde informatie te
voorzien. Dit heeft een reden. Wanneer jij je
praktijkwerkboek volledig hebt afgerond, dan
kun je verder met de proeve van bekwaamheid op jouw eigen werkplek.
Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid is de eindopdracht van de opleiding. Dit is een opdracht,
zoals je die in jouw eigen werkomgeving kunt
verwachten. Alle elementen (kerntaken en
werkprocessen en kennis, vaardigheden en
houding) van de mbo-opleiding komen hierin
terug. Een examinator beoordeelt de proeve
van bekwaamheid.
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Grafisch operator
Het beroep Grafisch operator

Als grafisch operator kom je te werken bij een grafimedia- of kartonnagebedrijf. Tegelijkertijd begin je
met onze mbo-opleiding Grafisch operator. Zo verdien je geld en volg je ondertussen een opleiding,
waarvoor je eens in de week naar school gaat. De opleiding duurt maximaal 14 maanden. Na het
behalen van je examen sluit je de opleiding af met een mbo-diploma niveau 2. Met deze praktische
opleiding ben je snel inzetbaar op de werkvloer en is jouw kans van slagen zo groot mogelijk.

Opbouw opleiding
De opleiding bestaat uit drie fases:
1. introductie en inzetbaarheid
2. verbreding
3. verdieping

In het bedrijf word je bij de werkzaamheden begeleid door een praktijkopleider. Deze
beoordeelt ook de praktijkopdrachten vanuit
de opleiding. Dit onderdeel van de opleiding,
waarin je leert door het werk zelf, heet de
beroepspraktijkvorming (BPV).

Je volgt lessen vaktheorie en loopbaan &
burgerschap bij een vakdocent. Tijdens de
lesdagen vinden ook bedrijfsbezoeken plaats
om te zien hoe het er bij verschillende bedrijven
in de praktijk aan toe gaat. Verder volg je online
lessen Nederlands en rekenen.
BHS drukmachine
bij Elopak

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een examen Nederlands en
rekenen.

Fase 1: introductie
en inzetbaarheid
In deze eerste fase krijg je een goed overzicht van de bedrijfstak en je krijgt
inzicht in de verschillende processen en technieken die je kunt verwachten. Met
deze kennis ben je snel inzetbaar op de werkvloer.
y

Leren en samenwerken
Je leert hoe je met de verschillende soorten opdrachten moet omgaan en wat er van je wordt
verwacht. Ook komt aan de orde met wie je allemaal te maken krijgt tijdens het opleidingstraject.

y

Welkom in sector en bedrijf
Je krijgt een beeld van de creatieve sector en de verschillende soorten bedrijven en
producten.

y

Veiligheid, arbo en milieu
Hier draait het om veilig en verantwoord werken. Je leert alles over persoonlijke bescherming en
hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met gevaarlijke stoffen.

y

Verkenning grafimedia technieken
Druk- en nabewerkingstechnieken krijgen in dit deel de aandacht. Je leert druktechnieken
herkennen en de technieken om eindproducten te maken worden besproken.

y

Beoordelen van producten en omgaan met materialen
Materialen en producten leer je beter kennen en beoordelen. Je leert waar je op moet letten en
hoe je kunt vaststellen of er sprake is van een afwijking. Ook de interne transportmiddelen en
gereedschappen komen hier aan de orde.

y

Inrichten van de werkplek en organiseren van werkzaamheden
Er wordt aandacht besteed aan zorg voor een opgeruimde en goed georganiseerde werkplek. Ook
wordt gekeken naar de manier waarop je je werkzaamheden kunt organiseren.
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Fase 2: verbreding
In de tweede fase vindt verbreding plaats. Je leert verder te kijken dan alleen
je eigen werkplek, waardoor je flexibeler inzetbaar bent. Ook kies je in deze fase
een techniekrichting waarin je je gaat verdiepen: offsetdruk, flexodruk, zeefdruk,
digital print, snijden, vouwen, geniet brocheren, stansen of vouwplakken.
y

Organisatie grafimediabedrijf
Dit thema behandelt in grote lijnen de structuur van een bedrijf en de functies en werkzaamheden op de verschillende afdelingen.

y

Werken in de drukkerij
Hier gaan we verder in op de verschillende druktechnieken met hun mogelijkheden en
onmogelijkheden. Je leert waarom in bepaalde gevallen voor een bepaalde druktechniek wordt
gekozen en je leert specifieke eigenschappen van de technieken beter kennen.

y

Werken in de nabewerking
De nabewerking heeft een aantal hoofdtechnieken zoals snijden, vouwen, brocheren, binden
stansen en vouwplakken. Deze technieken komen in dit thema uitgebreid aan bod.

y

Substraten en drukinkten
Veel drukwerk wordt gemaakt op papier en karton. Het fabricage proces en de daarmee
samenhangende materiaal eigenschappen komen in dit thema aan de orde. Geen drukwerk
zonder inkt! Je krijgt dan ook uitleg over inkten en droogprocessen. Ook besteden we aandacht
aan veel voorkomende problemen en welke apparatuur je kunt gebruiken.

y

Digitale productievoorbereiding
Nu je al een beetje thuis bent in de techniek en in de materialen waar je mee werkt, wordt het
tijd om te kijken hoe het drukbeeld dat wordt aangeleverd eigenlijk tot stand komt. In dit onderdeel krijg je de basiskennis van de voorbereiding van het drukproces en nabewerking.

y

Werken met productiegegevens
Als grafisch operator leer je handelingen uit te voeren op basis van ordergegevens zodat het
proces van drukken of nabewerken snel gestart kan worden en goed blijft lopen.

y

Onderhoud en zorg voor werkplek en milieu
Om machines te laten draaien, is goed onderhoud belangrijk. Je leert de verschillende soorten
onderhoud kennen en krijgt inzicht in de zaken waar je op moet letten bij het voorbereiden en
uitvoeren van het onderhoud. Ook krijg je te maken met verantwoordelijkheden rondom milieu.

y

Werken aan kwaliteit
Inmiddels heb je een goed overzicht van alle processen
en van de rol die jij daar zelf in vervult. Tijd om te kijken
naar het begrip ‘kwaliteit’. Hoe weet je wat kwaliteit is
en wat verwacht de klant?

y

Werken met kleur
Tegenwoordig staat alle waarneming in het teken
van kleur. Je kunt je niet meer voorstellen dat mensen
vroeger met zwart/wit of groene beeldweergave
werkten. Toch zit achter de vanzelfsprekendheid van
kleur een heel interessant stuk theorie die je via
e-learning gaat leren.
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Fase 3: operator
vaardigheden

Dit is een verdiepende fase in operator vaardigheden. We zoomen verder in op
efficiënter werken en hoe je de opgedane vakdeskundigheid kunt toepassen.
Je leert verbeteringen te analyseren en door te voeren. Daarnaast is er aandacht
voor samenwerken, overleggen en het leveren van kwaliteit. Tot slot word je
voorbereid op je examen.

y

Duurzaam en efficiënt produceren
Je leert hier hoe je door efficiënt te produceren duurzaam kan produceren en tegelijkertijd een
goede winst kan maken.

y

Procesbeheersing en procesverbetering
Met procesbeheersing kun je garanderen dat de kwaliteit van producten en diensten goed is. De
processen kunnen ook altijd verbeterd worden. Dit leer je te doen met continue verbeteren.

y

Probleemanalyse en verbeterplan
Door een goede analyse kun je de oorzaak van verstoringen in het proces en afwijkingen aan het
product achterhalen. Met een verbeterplan kun je deze problemen in de toekomst voorkomen.

y

Kwaliteitsbeheersing
Hier leer je wat kwaliteit betekent op de werkvloer, maar ook hoe het dient als instrument om het
totale proces vanaf aanleveren van bestanden tot en met het afleveren van producten zo goed
mogelijk te beheersen.

y

Processen en procesbeheersing
Bij procesbeheersing gaat het er om dat de verschillende stappen waaruit de activiteiten bestaan
op een logische en vloeiende wijze verlopen.

y

Standaardisatie
Om het productieproces gestroomlijnd te laten verlopen, is het belangrijk dat alle medewerkers
de belangrijke handelingen op gelijke wijze uitvoeren.

y

Ontwikkelingen in de techniek
Welke verandering hebben in de grafimedia plaatsgevonden en welke veranderingen gaan we in
de toekomst zien. Daar leer je hier meer over.

Mbo-examenonderdelen
Verplichte vakken, die onderdeel zijn van het mbo-diploma:
y
y
y

Nederlandse taal: niveau 2F
Rekenen: niveau 2F
Loopbaan & burgerschap

Deze vakken volg je met name via zelfstudie online.

Keuzedelen
Keuzedelen geven een verdieping of verbreding op de opleiding. Het keuzedeel is een verplicht
onderdeel binnen de mbo-opleiding. GOC biedt je twee combinatie mogelijkheden aan voor de
keuzedelen. Hiervan kies je er één:
Optie 2:
Optie 1:
y Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken y Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken
y Digitale vaardigheden basis
y Inspelen op innovaties
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