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Binden met een  
gecerti�ceerde leerweg

Nieuwe leerweg
Het materiaal werd geactualiseerd en samen 
met trainster Judith van der Wijk en praktijk-
begeleider Kees Bresser ingericht voor een 
zestienweekse leerweg lijnoperator op maat. 
Bee�ink zocht contact met ROC’s om de leer-
weg te certi�ceren. ROC Flevoland begreep 
de nieuwe (leer)weg die A-ware was ingesla-
gen. Samen met Luuk Heykoop van het ROC, 
kwam Bee�ink tot certi�cering. Op de achter-
kant van het certi�caat pronkt de certi�cering 
voor negen werkprocessen niveau 1 (Opera-
tor B), één werkproces niveau 2 (Allround 
operator) en twee werkprocessen niveau 3 
(Allround voedingsmiddelen operator).  

De lesstof
De modules procestechniek, procesbeheer-
sing, microbiologie en cijfermatig-rekenen 
werden wekelijks in twee uur, klassikaal gege-
ven. Maar de lesstof was ook thuis via het 
Learning Management Systeem (LMS) voor 
te bereiden. Toetsing van dit technische deel 
vond voor de twaalf modules eveneens klassi-
kaal, in de formele LMS- leeromgeving plaats. 
Resultaten waren daarmee ook voor audits 
aantoonbaar goed geborgd. Tevens grepen 
praktijkopdrachten terug naar de werkplek. 
De opdrachten werden door de trainster  
afgetekend en door de medewerker in het 
eigen portfolio bewaard.
Parallel aan de technische modules leerde de 
werknemer, middels een leerdoelmap en lap-
top, één uur per week in het digitale ken-
nishuis de herkenbare werkplekonderdelen 
(machines) beter te begrijpen en beheersen. 
De toetsing hiervan vond plaats in het LMS 

Bij A-ware Food Group, gespecialiseerd in 
onder andere het rijpen, verpakken en distri-
bueren van kaas en versproducten, werkt een 
mix van �ex- en vaste medewerkers. Helaas 
verdwenen er bij A-ware goede krachten uit 
beeld. Hoe kwam dit? Omdat na de introduc-
tie E-learning module niet veel meer werd 
geboden dan een map met één-puntlessen. 
Jaren geleden inmiddels hee� A-ware, met 
zelf ontwikkelde lesstof, een erkend gediplo-
meerde leerweg ‘Operator’ opgezet. Na twee 
klassen zijn ze echter gestopt, omdat zo’n 
leerweg door de wettelijke BBL uren-norm 
(zo’n 850 uur per jaar) bijna twee jaar in 
beslag nam. Medewerkers vielen daardoor  
uit of moesten te lang wachten om aan een 
volgende ronde mee te mogen doen.
Om het doel ‘binden, boeien en laten groei-
en’ te behalen, had je veel uithoudingsver-
mogen en geduld nodig. Na twee rondes, 
bijna vier jaar verder, werd het materiaal 
alleen nog als informeel leermiddel 
gebruikt. Het was te vinden in één van de 
(digitale) kennishuizen van A-ware Food 
Group.

Hoe zorg je ervoor dat  
goede medewerkers behou-
den blijven voor je bedrijf?  
Opleidingsmanager Bart  
Beeftink van A-ware Food 
Group, afdeling Knowledge  
& Education, boog zich over 
deze vraag. De oplossing:  
een gecertificeerde leerweg 
van zestien weken met  
groeimogelijkheden.

A-ware biedt nu een zestienweekse leerweg lijnope-

rator aan, in samenwerking met ROC Flevoland.

A-ware Food Group start speciaal leertraject

en werd afgesloten met een praktijkexamen 
op de werkplek. Tot slot vond een eindgesprek 
plaats. Positief was, dat ook leidinggevenden 
en voormannen bij het praktijkexamen waren 
betrokken. Van de 32 medewerkers (locatie 
Culemborg) zijn er 26 geslaagd. Zij beschik-
ken na zestien weken trots over een ROC 
Certi�caat. 

Vervolg 
De volgende 32 medewerkers (Woerden-
Culemborg) zijn in maart gestart en kunnen 
nog voor de zomer beschikken over een 
erkend certi�caat. De leerweg is in deze nieu-
we ronde ook alleen voor het technische deel 
te doorlopen. Zo kunnen medewerkers die 
niet op de afdeling verpakken werken ook 
deelnemen en een certi�caat voor negen werk-
processen (Operator B) in handen krijgen. 
Medewerkers die de leerweg met succes heb-
ben doorlopen, kunnen bij ROC Flevoland 
sneller een gediplomeerde leerweg volgen.

• Bart Beeftink •

B. Beeftink, opleidingsmanager van A-ware Food Group, 

afdeling Knowledge & Education
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