Gerichter scholen met
modulaire opleidingen
en workshops

Aansluiting bij
functieprof ielen
en loongebouw
in de sector
Lagere investeringen,
medewerkers korter
van de werkvloer

Bij GOC, in jouw bedrijf,
online of een combinatie

Medewerkers opleiden
op niveau dat past bij
de functie

Toekomstgerichte
scholingsmogelijkheden

Wat is het
GOC-opleidingsmodel?
Het GOC-opleidingsmodel is een
slimme en complete scholingslijn
voor medewerkers van
drukkerijen, verpakkings-,
kartonnage- en signbedrijven.
Van jongeren of zij-instromers die nog helemaal aan
het begin staan van hun grafische loopbaan tot
ervaren grafisch professionals en ondersteunend
personeel. De opleidingen en workshops zijn kort,
modulair en flexibel te volgen. Zo kunnen
medewerkers hun kennis, vaardigheden en
competenties gericht verbreden of verdiepen.
Een overzicht van de opleidingen volgens dit
model is te vinden op pagina 7, 8 en 9.
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Opbouw van
de opleidingen
Alle opleidingstrajecten over druktechnieken
(zoals offset en flexo), printtechnieken en nabewerkingstechnieken
(zoals snijden, vouwen en brocheren) hebben een vaste opbouw.
Ze bestaan uit vijf of zes korte opleidingen.

1.

Introductie:
Een korte introductie in de techniek.

Verdiepen of verbreden
De opleidingen sluiten op elkaar aan. Het niveau
gaat steeds een stapje omhoog. Zo verdiepen
medewerkers hun vakkennis, vaardigheden en
competenties. Het is ook mogelijk om dezelfde
opleiding voor een andere techniek te volgen.
Of om een vakinhoudelijke of vakoverstijgende
training of workshop te volgen. Dan zetten
medewerkers een stap opzij en verbreden ze
hun vakkennis, vaardigheden en competenties.

2. Basisoperator:
Gericht op de productie-ondersteuning in de
betreffende techniek.
3. Machineoperator:
Gericht op het onder supervisie instellen en
bedienen van de drukpers of
nabewerkingsmachine.
4. Technisch operator:
Gericht op het volledig zelfstandig bedienen van
de drukpers of nabewerkingsmachine.
5. Procesoperator:
Gericht op probleemoplossing en optimalisatie
van het productieproces.
6. Procesverantwoordelijke:
Gericht op het leidinggeven aan het
productieproces.

“Met het GOC-opleidingsmodel bieden we
flexibiliteit voor werkgevers en ontwikkelperspectief voor medewerkers.”
Monique van Delden, onderwijskundige GOC
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Hoe werkt het
in de praktijk?
In het opleidingsmodel van GOC zijn de opleidingen ‘stapelbaar’.
Als een medewerker bijvoorbeeld de opleiding tot machineoperator
gevolgd heeft of kan aantonen dat hij dat niveau beheerst,
kan hij doorstromen naar de opleiding technisch operator in
dezelfde druk-, print- of nabewerkingstechniek.

Dit noemen we verdiepen. Het is ook mogelijk om de opleiding machineoperator voor een andere
druk-, print- of nabewerkingstechniek te volgen. Of bijvoorbeeld een workshop colormanagement of
een opleiding tot praktijkcoach. Dit noemen we verbreden.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Suzan is 19 jaar. Ze heeft haar
school niet afgemaakt. Nu is ze
sinds een paar maanden aan de
slag in het magazijn van een
drukkerij. Suzan heeft best wat in
haar mars en heeft het naar haar
zin bij het bedrijf. Haar werkgever
laat haar daarom de ‘Intro
grafimedia technieken’ volgen.
Zo krijgt Suzan een beter beeld
van het werk in de drukkerij.
De volgende stap is de opleiding
tot basisoperator flexo, waarmee
Suzan de eerste kneepjes van
het vak leert.

Peter is 39. Hij werkt als drukker
bij een verpakkings- en
kartonnagebedrijf. Door de jaren
heen heeft hij naast zijn gewone
werk ook taken gekregen in het
aansturen en opleiden van
studenten en jongere collega’s.
Dat vindt hij leuk, maar ook
uitdagend. Met de opleiding
‘Praktisch Leidinggeven’ groeit
Peter in zijn rol. Misschien wil hij
straks ook wel de vervolgopleiding
‘Operationeel Leidinggeven’
doen zodat hij kan doorgroeien
tot voorman.

Arie is met zijn 53 jaar een
ervaren vouwplakker. Over een
paar jaar gaan er een aantal
collega-nabewerkers met
pensioen. Het is lastig om
vervangers te vinden. Daarom
vraagt de werkgever Arie om zijn
vakkennis te verbreden. Door
opleidingen te volgen op het
gebied van stansen is Arie straks
breder inzetbaar. Dat maakt zijn
werk leuker en is goed voor de
continuïteit van het bedrijf waar
hij werkt. Een mooi voorbeeld
van toekomstbestendig opleiden!
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voordelen
voor
medewerkers

1.
3.
4.

2.

Scholing op eigen
niveau
Geen saaie lessen waarin
medewerkers de helft van wat
ze horen al kennen of kunnen.
In plaats daarvan stromen ze
precies op hun eigen niveau in.
In korte tijd leren ze wat nodig is
om de volgende stap in hun
loopbaan te zetten.

Leer meer
van elkaar
De andere deelnemers aan
de opleiding hebben
ongeveer hetzelfde niveau
als jouw medewerker(s).
Ze hebben daardoor meer
aan elkaar en leren veel van
elkaars ervaring, vragen en
inzichten. Zo haalt iedereen
nóg meer uit de opleiding.

Keuzevrijheid
Wil een medewerker beter worden in wat hij nu doet? Of juist breder inzetbaar worden op
andere afdelingen? Het kan allebei. Onze opleidingen en workshops sluiten naadloos op
elkaar aan. Hierdoor kunnen werknemers blijven doorgroeien binnen het bedrijf.

5.

Beter te combineren
met werk
We hebben lange opleidingen
opgeknipt in meerdere korte
opleidingen. Dat vraagt minder
van medewerkers. Een opleiding
is daardoor beter te combineren
met hun werk en privéleven en
makkelijker vol te houden.
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Meer plezier in je
werk
Medewerkers kunnen wat ze
leren, meteen toepassen op de
eigen werkplek. Ook zijn de
nieuwste ontwikkelingen en
technieken verwerkt in onze
opleidingen. Daardoor kunnen
medewerkers hun werk straks
beter, sneller en makkelijker
doen en blijven ze goed op de
hoogte van de ontwikkelingen in
hun vakgebied.

5

voordelen
voor
werkgevers

1.
3.
4.

2.

Gerichter scholen
Lange opleidingen zijn
opgesplitst in kortere
opleidingen. Zo kun je jouw
medewerkers gerichter scholen
op dat wat nodig is voor jouw
bedrijf. De medewerkers worden
opgeleid op het niveau waarop
ze hun werkzaamheden
uitvoeren.

Korter van de
werkvloer
Met onze vernieuwde, kortere
opleidingen ben je medewerkers
minder lang kwijt op de
werkvloer. Een opleiding is
daardoor makkelijker in te
passen in het rooster.

Lagere opleidingskosten
Je betaalt minder voor onze kortere opleidingen. Ook kun je door de modulaire opbouw
scholingsinvesteringen makkelijker spreiden.

5.

Wendbaarder
als bedrijf
Met onze korte opleidingen kun
je beter anticiperen op
ontwikkelingen in je bedrijf of de
markt. School bijvoorbeeld
drukkers of nabewerkers nieuwe
technieken, zodat ze breder
inzetbaar worden. Op deze
manier kun je toekomstbestendig opleiden. Goed
opgeleide medewerkers werken
efficiënter en zijn productiever. Ze
leveren een hogere kwaliteit van
werk en maken minder fouten.
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Toekomstgericht
Het nieuwe opleidingsmodel
sluit aan bij de ontwikkeling van
beroepscompetentieprofielen
binnen de sectoren. Dat is
handig voor jouw strategische
personeelsplanning. De
opleidingen zijn branche-erkend
en worden afgesloten met een
branche-erkend GOC certificaat
(met uitzondering van de
opleiding ‘introductie in de
techniek’).

Overzicht
opleidingen
Basistrainingen grafimedia
Cursus

Duur

Intro papier en karton

1 dag

Intro grafimedia technieken

3 dagen

Niveau

Druktechnieken
Cursus

Duur

Niveau

Offset
Introductie in de druktechniek - offset

2 dagen

Basisoperator offset

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator offset

4 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator offset

11 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator offset

5 dagen

mbo, niveau 3+

Procesverantwoordelijke offset

5 dagen

hbo

Colormanagement (ISO 12647)

2 dagen

Fotospectraalmeting

2 dagen

Flexo
Introductie in de druktechniek flexo

2 dagen

Basisoperator flexo

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator flexo

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator flexo

11 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator flexo

5 dagen

mbo, niveau 3+

Procesverantwoordelijke flexo

5 dagen

hbo

Colormanagement (ISO 12647)

2 dagen

Fotospectraalmeting

2 dagen

Diepdruk
Introductie in de druktechniek - diepdruk

2 dagen

Basisoperator diepdruk

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator diepdruk

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator diepdruk

11 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator diepdruk

5 dagen

mbo, niveau 3+

Procesverantwoordelijke diepdruk

5 dagen

hbo

Colormanagement (ISO 12647)

2 dagen

Fotospectraalmeting

2 dagen
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Cursus

Duur

Niveau

2 dagen

mbo, niveau 2

14 maanden

mbo, niveau 2

Cursus

Duur

Niveau

Introductie in de druktechniek - digitaal

2 dagen

Basis digitaal drukken

5 dagen

Kleurbeheer in een printomgeving

2 dagen

Variabele dataprinting

3 dagen

Hoogvolume inkjet printing

3 dagen

Digitaal printen grootformaat

5 dagen

Colormanagement (ISO 12647)

2 dagen

Fotospectraalmeting

2 dagen

Zeefdruk
Basisopleiding zeefdruk
BBL
Mbo Opleiding Grafisch Operator

Printtechnieken

mbo, niveau 2

Nabewerkingstechnieken
Cursus

Duur

Niveau

Snijden
Introductie in de binderij - snijden

2 dagen

Basisoperator snijden

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator snijden

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator snijden

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator snijden

5 dagen

mbo, niveau 3+

Vouwen
Introductie in de binderij - vouwen

2 dagen

Basisoperator vouwen

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator vouwen

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator vouwen

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator vouwen

5 dagen

mbo, niveau 3+

Binden
Introductie in de binderij - binden

2 dagen

Basisoperator binden

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator verzamelhechten

5 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator vergaarhechten

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator verzamelhechten

5 dagen

mbo, niveau 3

Technisch operator vergaarhechten

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator binden

5 dagen

mbo, niveau 3+
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Cursus

Duur

Niveau

Brocheren
Introductie in de binderij - brocheren

2 dagen

Basisoperator brocheren

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator garenloos/genaaid gebrocheerd

5 of 6 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator garenloos/genaaid gebrocheerd

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator brocheren

5 dagen

mbo, niveau 3+

Stansen
Introductie in de techniek eigen bedrijf kartonnage/verpakkingen

2 dagen

Basisoperator

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator vlakstansen

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator vlakstansen

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator vlakstansen

5 dagen

mbo, niveau 3+

Vouwplakken
Introductie in de techniek eigen bedrijf
kartonnage/verpakkingen

2 dagen

Basisoperator

3 dagen

mbo, niveau 2

Machine operator vouwplakken

5 dagen

mbo, niveau 2

Technisch operator vouwplakken

5 dagen

mbo, niveau 3

Procesoperator vouwplakken

5 dagen

mbo, niveau 3+

14 maanden

mbo, niveau 2

BBL
Mbo Opleiding Grafisch Operator

Op www.goc.nl staan de opleidingen met alle informatie van de categorieën:
Publishing
Management & leidinggeven
Sales & marketing
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Data en programma’s
Meer weten over de inhoud van de opleidingen?
Of weten wanneer de opleidingen starten?
Kijk op www.goc.nl

Vragen en advies
Advies over welke opleiding bij jouw werknemers
past? Of over een scholingstraject? We helpen je
graag!

Gemiddelde beoordeling door deelnemers
aan onze opleidingen.

T: 0318 – 53 91 19
E: binnendienst@goc.nl
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Welke leervorm
past bij jouw bedrijf?
Bij GOC leer je op de manier die bij je past.
Vertrouwd in een groep, lekker op je eigen tijd
online of een combinatie van beiden.

Online
Zijn jouw medewerkers digitaal vaardig? Dan is ook
een online opleiding een optie. We richten dan een
virtuele leeromgeving in en geven op afstand les.
Jouw medewerkers leren in hun eigen tijd en tempo.
Voor vragen en begeleiding kunnen ze digitaal
schakelen met onze docenten.

Klassikaal
De vertrouwde manier van leren. Jouw medewerkers
komen naar GOC voor gezamenlijke lessen. Ze krijgen
direct en gericht instructies van de docent. Er is veel
ruimte voor interactie en het oefenen van nieuwe
vaardigheden aan de hand van praktijkopdrachten.
Jouw medewerkers krijgen aanvullend toegang tot
het e-learningsysteem van GOC. Daarin vinden ze
extra informatie en opdrachten.

Blended learning
Wil je het beste van twee werelden? Dan kies je voor
blended learning. Hierbij combineren we online
scholing met klassikaal onderwijs bij GOC en/of
training op de werkvloer. Medewerkers krijgen
toegang tot ons e-learning systeem. Bepaalde
opleidingsonderdelen (instructie, oefenen,
begeleiding, beoordelen, reflecties, etc.) zullen online
en/of offline en/of in de praktijk worden aangeboden.
Op deze manier bied je een ‘rijkere’ leeromgeving aan
de medewerker.

Op de werkvloer
De meest praktische manier van leren. Onze docenten
komen naar jouw bedrijf voor de opleiding. Ze geven
training en instructies op de werkvloer. Het programma
kan helemaal afgestemd worden op de werkwijze in
jouw bedrijf. Ook in deze vorm van scholing krijgen de
medewerkers toegang tot het e-learningsysteem van
GOC. Daarin vinden ze extra informatie en opdrachten.

Subsidiemogelijkheden
Investeren in jouw medewerkers is nu extra
aantrekkelijk. Voor bijna alle opleidingen van GOC
kun je namelijk subsidie ontvangen. De subsidie
kan oplopen tot 40% en tot en met oktober 2020
zelfs tot 50%. Kijk voor de actuele subsidieregelingen op www.goc.nl/subsidie.
Incompany
Alle workshops en opleidingen van GOC kunnen ook
incompany gegeven worden. Zo leer je jouw teams
en medewerkers precies wat nodig is. Met oefeningen
en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf. En dat
gewoon bij jou op de werkvloer en op dagen en
tijden dat het jou en je medewerkers uitkomt.
Maatwerk
Wil je een workshop of opleiding die helemaal is
afgestemd op jouw bedrijfsvoering? Ook dat kan.
We gaan graag met jou om tafel om een opleiding
op maat samen te stellen. Je kunt eventueel ook een
maatwerktraject starten met meerdere bedrijven uit
jouw omgeving. Je deelt dan de kosten en kunt toch
heel gericht medewerkers scholen.

“Wist je dat onze incompany en
maatwerkopleidingen ook ‘s avonds en in
het weekend gegeven worden?”
Hans Saedt, accountmanager GOC
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Over GOC
GOC is sinds 1925 de opleider voor de graf imedia- en
kartonnagebranche. We verzorgen branche-erkende opleidingen,
vaktechnische workshops en maatwerktrajecten voor drukkerijen,
verpakkingsbedrijven, kartonnagebedrijven en andere graf ische
bedrijven. Onze scholing sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen
in de markt en de behoeften die bedrijven vandaag de dag hebben.

Dé garanties van GOC
Veel mensen in de grafimediasector zijn praktisch
georiënteerd. Leren is voor hen niet altijd
vanzelfsprekend. Daar houden we rekening mee
bij GOC. Onze garanties bieden jouw medewerkers
de grootst mogelijke kans om met succes een
opleiding af te ronden.
1. Kleine groepen
Jouw medewerkers volgen de opleiding nooit met
meer dan 10 mensen.
2. Ervaren docenten
Onze docenten komen uit de praktijk en hebben veel
kennis en ervaring in de betreffende techniek.
3. Altijd actueel
De opleidingen van GOC worden regelmatig
geëvalueerd en geupdate op basis van nieuwe
technieken en ontwikkelingen in de markt.
4. Examen op niveau
De theorie- en praktijkexamens van de door de
branche-erkende operatoropleidingen sluiten aan bij
het niveau van de deelnemers.
5. Waardevol certificaat
Medewerkers sluiten onze opleidingen (behalve de
opleidingen ‘introductie in de techniek’) af met een
certificaat dat erkend is door de branche.

“Je leert vooral door te doen. Daarom
zijn onze opleidingen en workshops
productiegeoriënteerd en praktijkgericht.”
Cor Henzen, trainer en ontwikkelaar bij GOC
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Onze
gegevens
Contact:
0318 – 53 91 11
info@goc.nl
www.goc.nl

Bezoekadres:
Lunet 10
3905 NW Veenendaal

Postadres:
Postbus 347
3900 AH Veenendaal

