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Beste (mede)leden van het vkgo, 

 

Recent is door het bestuur een enquête opleidingsmarkt onder de vkgo-leden uitgevoerd.  

Uit het resultaat blijkt dat er interesse is voor opleiden. Daarom heeft GOC een aantal 

opleidingen geselecteerd die naar ons idee goed aansluiten bij de behoefte van de vkgo 

bedrijven. Deze opleidingen worden hierna verder toegelicht.  

 

Voor de betreffende opleidingen bieden we een vkgo-ledenvoordeel, die bestaat uit 15% 

korting op de genoemde basisprijs in dit document. In individuele situaties is ook 

opleidingssubsidie uit het A&O Fonds Grafimediabranche mogelijk. Wij zoeken dat graag voor 

je uit. Als er daarnaast behoefte is aan maatwerk dan komen we langs om dat met je te 

bespreken en uit te werken. 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met mij op of met mijn collega’s van 

de binnendienst via (0318) 53 91 29 of via binnendienst@goc.nl.   

 

Met vriendelijke groet,  

Marcel Lamain 

 
 

 

 

directeur 
m.lamain@goc.nl 

06-49958509  

datum 

september 2019 

onderwerp 

ledenaanbod vkgo 

mailto:binnendienst@goc.nl
mailto:m.lamain@goc.nl
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 Basistrainingen grafimedia.  
 

 

Intro papier en karton 
We werken er dagelijks mee en het is onmisbaar voor het maken van de mooiste producten 
voor klanten: papier en karton. Ben je vanuit je functie iedere dag bezig met het maken van 
grafimedia producten of wil je meer weten over papier en karton dan wordt je kennis in één 
dag bijgespijkerd.   
 
Op deze dag krijg je informatie over papier, karton, grondstoffen en fabricage. Daarnaast leer 
je verschillende papiersoorten en eigenschappen kennen en krijg je inzicht in de relatie tussen 
papiersoort en drukproces. Hoe bepaal je jouw keuze voor een bepaalde materiaalsoort? Welke 
criteria liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de relatie 
tussen papier en drukkwaliteit, aandachtspunten bij kleurafstemming en worden problemen 
met of door papier behandeld. Bovendien is er voldoende ruimte om specifieke vragen te 
stellen vanuit jouw praktijkomgeving en kun je ervaringen uitwisselen met deelnemers van 
andere bedrijven. 

 

Cursusduur      Startdatum 

1 dag       27 november 

 

Prijs  

€ 349,- 

€ 52,35 (15% vkgo-korting) 

€ 296,65 

 

 

Intro grafimedia technieken 
Het grafimediaproductieproces in vogelvlucht. Dat biedt deze Introductiecursus grafimedia 

technieken. Want niet alleen de vakmensen in de grafimediabranche moeten over kennis van 

hun productieproces beschikken. Veel mensen werken niet zelf in de techniek maar hebben in 

hun werk wel volop met grafimedia te maken. Staf- en kaderpersoneel in grafimediabedrijven 

natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook medewerkers grafische vormgeving in de reclame, PR en 

marketing. Zij moeten een goede gesprekspartner zijn voor de specialisten in de techniek.  

 

Doel 
Je krijgt inzicht in de manier waarop een product tot stand komt: van idee tot eindproduct. 
Maakt kennis met de terminologie die daarbij hoort, de verschillende soorten producten en 
bedrijven die deze producten vervaardigen en de basisprincipes van drukken en nabewerken. 
Bovendien geeft deze cursus een beeld van de volgorde en samenhang tussen de verschillende 
fasen van het productieproces: pre press – press – after press. Ook komen de verschillende 
druk- en nabewerkingstechnieken aan bod evenals de kwaliteit van grafimedia producten.    
 

Cursusduur      Startdatum 

3 dagen      30 oktober 

 

Prijs  

€ 990,- 

€ 148,50 (15% VKGO-korting) 

€ 841,50 
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 Druktechnieken.  
 

 

MBO opleiding Grafisch operator 
Operators zijn niet meer weg te denken binnen de grafimediabranche. Waarschijnlijk vervullen 

ze ook een cruciale rol binnen jouw bedrijf. Maar wil je door groei of vergrijzing nieuwe 

medewerkers een kans bieden een toekomst op te bouwen in de grafimediabranche? Dan levert 

deze BBL opleiding Grafisch operator op mbo niveau 2, 3 en 4 de juiste kennis en vaardigheden. 

De opleiding is afgestemd op de wensen en behoeften van bedrijven in de grafimediabranche: 

sterk productie georiënteerd, flexibel en modulair en gegeven door ervaren docenten die zelf 

uit de sector komen. Ook alle opdrachten en theorie sluiten aan bij wat er speelt op de 

werkvloer van grafimediabedrijven. 

 

Doel 

De opleiding richt zich op het ontwikkelen van operator vaardigheden en competenties. Ook 

kiest de student al snel, samen met het bedrijf, voor een techniek richting. Zo vergaat de 

student kennis die hem als operator efficiënt en flexibel inzetbaar maakt. 

 

Opleidingsduur     Startdatum 

De opleiding is opgebouwd in 3 fasen, met  27 september 

met een frequentie van 1 dag per week.  

De opleidingsduur is 16 maanden. 

 

Prijs  

€ 6.950,- 

€ 1.042,50  (15% vkgo-korting) 

€ 5.907,50 

 

 
Colormanagement (druk- en printtechnieken) 
Hoe krijg je de kleuren van het origineel zo perfect mogelijk in een reproductie? Met 

colormanagement zorg je ervoor dat kleuren op een voorspelbare wijze worden overgedragen 

van het ene apparaat naar het andere. Dit gebeurt op basis van een nauwkeurige beschrijving 

van het kleurgedrag van ieder apparaat. Bij elke overdracht worden de kleuren gecorrigeerd 

aan de hand van profielen.  

 

Doel 

Tijdens de opleiding leer je het principe van colormanagement kennen door ICC-profielen te 

gebruiken en te maken voor verschillende apparaten, zoals camera’s, monitors, printers en 

drukpersen, door apparatuur te kalibreren en een colormanagement workflow in te richten 

volgens ISO-normen. Daarnaast is er aandacht voor het communiceren met de klant over 

colormanagement en het verbeteren van aangeleverde bestanden. 

 

Cursusduur      Startdatum 

2 dagen      16 oktober 

 

Prijs  

€ 775,- 

€ 116,25  (15% vkgo-korting) 

€ 658,75 
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Fotospectraalmeting 
In de grafimedia productieomgeving is fotospectraalmeting niet meer weg te denken. Steeds 

meer zie je dat densitometers worden vervangen door fotospectraalmeters. Normen voor kleur 

worden niet langer uitgedrukt in densiteitsgetallen maar in objectieve CIE *L*a*b waarden, 

afwijkingen en tolerantiegebieden geven we aan in ∆E. De nieuwste generatie drukpersen is 

dan ook standaard uitgerust met in-line apparatuur die niet alleen de kleur meet maar deze 

ook direct corrigeert. Toch is dit niet automatisch een garantie voor succes!  

De operator in een grafimedia omgeving moet in staat zijn gemeten waarden te lezen en  

interpreteren. Op deze manier wordt nog beter en doelgerichter ingespeeld op mogelijke 

veranderingen in het proces als gevolg van procesvariabelen.  

 

Doel 

Je leert de theorie over kleur en kleurmeting toe te passen. Met verschillende 

fotospectraalmeters worden kleuren gemeten en de meetgegevens verwerkt tot een 

rapportage. Het lezen en interpreteren van deze fotospectrale meetgegevens helpen bij het 

kiezen van de juiste actie. Door het toepassen van fotospectraalmeting wordt het proces in de 

praktijk nog beter onder controle gehouden. In deze training is het mogelijk ook eigen 

voorbeelden in te brengen en zelfs eigen apparatuur mee te nemen. Je krijgt alle kennis 

aangereikt die nodig is het maximale uit de apparatuur te halen. 

 

Cursusduur      Startdatum 

2 dagen      6 november 

 

Prijs  

€ 710,- 

€ 106,50 (15% vkgo-korting) 

€ 603,50 
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 Printtechnieken.  
 

 

Kleurbeheer in elke printomgeving 
Kleurbeheer in een printomgeving is een praktische training op de werkvloer waarin de basis 

van kleurenleer en kleurmanagement wordt behandeld in relatie tot diverse printers. Je leert  

hoe voorspelbare kleuren te printen, op een praktische manier met de software en printer(s) 

waarmee dagelijks wordt gewerkt. Aandacht is er voor de mogelijkheden (en onmogelijkheden) 

van kleurgebruik, de do’s en don’ts, maar bovenal: zònder gepuzzel hoe de juiste kleur op 

papier te krijgen!  

 

Doel 

Deze training is bedoeld voor iedereen die met kleur te maken heeft in een printomgeving. Het 

type of soort printer is niet relevant. Dit kunnen evengoed kleine desktop printers zijn als 

industriële printers, zowel toner als inkjet. Voor thuiswerkers of bij kleinere bedrijven om 

bijvoorbeeld de huisstijl optimaal uit te laten komen, maar... vooral bij grotere repro-

afdelingen van bijvoorbeeld gemeenten, omvangrijke bedrijven of centrale repro’s is het 

wenselijk als er een consistentie wordt bereikt in het printen van voorspelbare kleuren. Ook 

met het oog op verspilling. Soms worden veel afdrukken gemaakt om uiteindelijk de afdruk te 

krijgen met de juiste kleuren. Hoe mooi is het als direct in de gewenste kleuren wordt 

afgedrukt? 

 

Cursusduur      Startdatum 

1 à 2 dagen (prijs is per dag)    neem contact met ons op voor de  

       startdatum 

Prijs  

€ 945,- 

€  141,75 (15% VKGO-korting) 

€ 803,25  

 

 

Digitaal printen grootformaat 
Grootformaat printen, in sign of reprografie heeft de laatste jaren nogal wat veranderingen 

ondergaan. Nieuwe technieken, nieuwe materialen, nieuwe inkten blijven steeds op de markt 

komen. Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden van het grootformaat printen.  

De basisprincipes worden behandeld vanaf het aanmaken van documenten tot het afdrukken 

hiervan. Praktische handvatten worden aangereikt om de productie van grootformaat printen 

efficiënt te laten verlopen. Dankzij de unieke samenwerking tussen Canon en GOC vindt het 

praktijkdeel plaats in de state-of-the-art showroom van Canon in 's-Hertogenbosch.  

 

Doel 

Na afronding van de opleiding ben je volledig op de hoogte van de workflow, de keuzes in 

materialen en het afstemmen van inkten en substraten in relatie tot de gewenste applicatie. 

Ook weet je alles over kleur, bestandsbeheer, kwaliteit, veiligheid en efficiency op het gebied 

van digitaal printen grootformaat. 

 

Cursusduur      Startdatum 

5 dagen      3 oktober 

 

Prijs  

€ 1.770,- 

€ 265,50 (15% vkgo-korting) 

€ 1.504,50 
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 Sales & Marketing.  
 

 

Intro crossmedia adviseur 
Front- en/of backoffice medewerkers begeleiden de klant vanaf de conceptfase tot en met de 
realisatiefase. Communicatie is hierbij van groot belang. Die bestaat uit een mix van o.a. sociale 
media, mobiele devices, augumented reality en zorgt op die manier voor nieuwe creaties van 
mediamixen. In deze opleiding staat het weten en kunnen gebruiken van de juiste samenstelling van 
de mediamix centraal. Vernieuwde inzichten in publicatiemogelijkheden en nauw geïntegreerde 
componenten helpen je rijke, fascinerende content te maken voor levering van diverse publicaties 
in print- of digitale vorm op vrijwel elk scherm of media-apparaat.  
 
Doel 
Na afloop van de opleiding kun je crossmediaal communiceren en je bent op de hoogte van de 
trends en ontwikkelingen in medialandschap en daarbuiten. Op marketing/sales gebied heb je 
kennis en inzicht gekregen in de mogelijkheden van mediamixen, customer journey, (social) media 
en content marketing. Je weet dat alles begint bij een goed idee (concepting), hoe je een 
crossmediaproject kunt organiseren en hoe je jezelf en jouw bedrijf crossmediaal kunt ontwikkelen. 

 

Cursusduur      Startdatum 

3 dagen      26 september 

 

Prijs  

€ 990,- 

€ 148,50 (15% vkgo-korting) 

€ 841,50 

 

 

Crossmedia adviseur 
Grafimedia bedrijven kunnen meer waarde toevoegen en hun rendement verbeteren door 
creatief en conceptmatig mee te denken met klanten. Hoe doe je dat? Deze vraag staat 
centraal in de opleiding tot crossmedia adviseur. In de opleiding ga je op zoek naar 
klantbehoeften en denkt na over marketing, marktsegmentatie en doelgroep bepaling. Je leert 
op basis hiervan een concept ontwikkelen en dat op een overtuigende wijze te presenteren aan 
de klant, zodat die bereid is voor de toegevoegde waarde te betalen. De opleiding zoomt 
vervolgens in op het projectmatig realiseren en organiseren van het werk dat daaruit 
voortvloeit.  
 
Doel 
Na afloop doorgrondt je het hele crossmedia traject. Vanaf de intake met de klant tot en met 
de oplevering en aftersales. Je hebt inzicht gekregen in het huidige medialandschap, creatieve 
tools en hebt kennis van de nieuwste mogelijkheden voor marketing en promotie. 

 

Cursusduur      Startdatum 

12 dagen      15 oktober 

 

Prijs  

€ 4.295,- 

€ 644,25 (15% vkgo-korting) 

€ 3.650,75 
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 Management & Leidinggeven.  
 

 

Intro leidinggevende 
Overweeg je in de toekomst een leidinggevende functie? Wil je ontdekken of het bij jou past? 

In deze cursus maak je kennis met leidinggeven, de rol, taken, functies en plek in de 

organisatie. En, wat je moet kunnen om een goede leidinggevende te worden. Je leert 

verschillende stijlen van leidinggeven en oefent praktische vaardigheden.  

 

Doel 

Na afloop van de opleiding weet je hoe je op een gestructureerde manier leiding kunt geven. 

Hierbij heb je oog voor de verschillende stijlen van leidinggeven en ken je jouw persoonlijke 

stijl. Je hebt inzicht gekregen in hoe om te gaan met weerstand en afwijkende karakters van 

mensen. Daarnaast weet je hoe je medewerkers kunt aansturen, waarbij je motivatie 

technieken kunt gebruiken. 

 

Cursusduur      Startdatum 

3 dagen      19 september 

 

Prijs  

€ 1.170,- 

€ 175,50 (15% vkgo-korting) 

€ 994,50 

 

 

Operationeel leidinggevende 
 

Tijdens deze opleiding leer je kapitein te worden van je eigen schip. Dit doen we door te 

starten met de basis van het leidinggeven. Je maakt kennis met verschillende 

leiderschapsstijlen en leiderschapsvaardigheden en ontdekt wat je eigen stijl is. Je ontwikkelt 

inzicht in organisatiestructuren en bedrijfsprocessen. En leert hoe je jouw team in beweging 

kunt brengen bij veranderingen en vernieuwingsprocessen. Ook scherpen wij jouw 

communicatievaardigheden aan, zodat je op een goede manier in gesprek kunt met jouw 

medewerkers.  

 

Doel 

Na deze praktijkgerichte opleiding ben je in staat met de nieuw verworven kennis, 

vaardigheden en inzichten jouw team beter te laten functioneren. 

 

Cursusduur      Startdatum 

12 dagen      28 november 

 

Prijs  

€ 3.960,- 

€ 594,- (15% vkgo-korting) 

€ 3.366,- 
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Praktijkopleider 
 

Instroom van nieuwe medewerkers, leerlingen/stagiair(e)s of doorstroom naar een nieuwe 

functie binnen een organisatie komt regelmatig voor. Opleiden met praktijkondersteuning is 

dan een must om deze mensen optimaal te kunnen inzetten. Maar hoe begeleid je een 

medewerker zo dat hij de ideale medewerker wordt ten aanzien van kennis, vaardigheden en 

werkhouding? Een (nieuwe) medewerker begeleiden en opleiden vraagt meer dan alleen aan 

iemand koppelen die dé expert op een bepaald vakgebied is. Een praktijkopleider is een 

inspirerende coach, organisator en beoordelaar. Tijdens deze opleiding staat kennisoverdracht 

op de werkvloer centraal. De opleiding helpt jou medewerkers succesvol te begeleiden op de 

werkvloer.  

 

Doel 

Na afloop van de opleiding ben je in staat instructie te geven, kennis over te dragen, feedback 

te geven en duidelijkheid en structuur te bieden aan de medewerkers. 

 

Cursusduur      Startdatum 

4 dagdelen      24 september regio Rotterdam 

       1 oktober in Veenendaal 

Prijs  

€ 660,- 

€ 99,- (15% vkgo-korting) 

€ 561,- 
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 Nabewerkingstechnieken.  
 

 

Operator vlakstansen 
 

Vlakstansers vervullen een spilfunctie in het kartonnagebedrijf. Zij zijn degenen die ervoor 

moeten zorgen dat onder tijdsdruk en wisselende omstandigheden stanswerk, volgens de 

normen en eisen van de klant en het eigen bedrijf, wordt vervaardigd. Dat vraagt nogal wat 

van een vlakstanser. In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en materialenkennis 

absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de vlakstansmachine.  

 

Doel 

Tijdens deze cursus worden competenties ontwikkeld op het gebied van vakdeskundigheid, 

materialen en middelen inzetten, onderzoeken en analyseren, instructies en procedures 

opvolgen, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen met leidinggevenden en team, 

kwaliteit leveren en hiervoor ook verantwoordelijk zijn en het continue zoeken naar mogelijke 

verbeteringen in het productieproces en de eigen werkomgeving.  

 

Cursusduur      Startdatum 

14 dagen      14 november 

 

Prijs  

€ 4.620,- 

€ 693,- (15% vkgo-korting) 

€ 3.927,- 

 

 

Operator vouwplakken 
Vouwplakkers vervullen een spilfunctie in het verpakkingsbedrijf. Zij zijn degenen die ervoor 

moeten zorgen dat er onder tijdsdruk en wisselende omstandigheden producten van de 

machine komen die voldoen aan de normen en eisen van de klant en het eigen bedrijf. Dat 

vraagt nogal wat van een vouwplakker. In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en 

materialenkennis absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de 

vouwplakmachine.  

 

Doel 

Tijdens deze cursus worden competenties ontwikkeld op het gebied van vakdeskundigheid, 

materialen en middelen inzetten, onderzoeken en analyseren, instructies en procedures 

opvolgen, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen met leidinggevenden en team, 

kwaliteit leveren en hiervoor ook verantwoordelijk zijn en het continue zoeken naar mogelijke 

verbeteringen in het productieproces en de eigen werkomgeving.  

 

Cursusduur      Startdatum 

14 dagen      14 november 

 

Prijs  

€ 4.620,- 

€ 693,- (15% vkgo-korting) 

€ 3.927,- 
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Basis snijden 
Voor onervaren medewerkers die al enige tijd werkzaam zijn aan de snijmachines en zich 

verder als snijder moeten specialiseren.  

 

Doel 

Na afloop van de opleiding heb je kennis van de werkplek en de daarbij geldende 

veiligheidseisen en bent direct inzetbaar op productie ondersteunende taken. 

 

Het programma bestaat uit: 

 

Programma dag 1: basiskennis snijden 
• Afwerkingstechnieken 

• Papierkennis 

• Hulptekens drukvel 

• Indeling drukvel 

• Aanleg bepalen 

• Draai en snij volgorde 

• Programma maken 

• Portfolio opdracht maken 

 
Programma dag 2: vervolg basiskennis snijden 

• Portfolio opdracht bespreken 

• Machine configuratie 

• Persdruk 

• Messen en snijlatten 

• Kwaliteit: 
o Normen 
o afwijkingen 

• Order: 
o Snijmodel maken 

• Portfolio opdracht maken 

 

Cursusduur      Startdatum 

2 dagen      regionaal te bepalen 

 

Prijs  

€ 710,- 

€ 106,50 (15% vkgo-korting) 

€ 603,50 
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Basis vouwen 
Voor onervaren medewerkers die al enige tijd werkzaam zijn aan de vouwmachines en zich 

verder als vouwer moeten specialiseren. Aan deze opleiding worden geen vooropleidingseisen 

gesteld. 

 

Doel 

Na afloop van de opleiding heb je kennis van de werkplek en de daarbij geldende 

veiligheidseisen en bent direct inzetbaar op productie ondersteunende taken. 

 

Het programma bestaat uit: 

 

Programma dag 1: basiskennis vouwen 
• Portfolio opdracht bespreken 

• Basisprincipes van vouwen 

• Vouwslagen 

• Inslagschema 

• Soorten vouwmachines 

• Materiaaleigenschappen op het vouwproces 

• Bedieningselementen vouwmachine 

• Portfolio opdracht maken 

 
Programma dag 2: vakkennis vouwen 

• Portfolio opdracht bespreken 

• Vellen: 
o Instapelen 
o Opleggen 
o Uitstaffelen 

• Machine afstellingen 

• Vouwproblemen 

• Machine walsafstellingen 

• Stapelen en afvoeren gereed product 

• Portfolio opdracht maken 

 

Cursusduur      Startdatum 

2 dagen      regionaal te bepalen 

 

Prijs  

€ 710,- 

€ 106,50 (15% VKGO-korting) 

€ 603,50 
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Basis brocheren 
Voor onervaren medewerkers die al enige tijd werkzaam zijn aan de brocheermachines en zich 

verder als brocheerder moeten specialiseren. Aan deze opleiding worden geen 

vooropleidingseisen gesteld. 

 

Doel 

Na afloop van de opleiding heb je kennis van de werkplek en de daarbij geldende 

veiligheidseisen en bent direct inzetbaar op productie ondersteunende taken. 

 

Het programma bestaat uit: 

 

Programma dag 1: basiskennis brocheren 
• Portfolio opdracht bespreken 

• Verschillende bindmethodieken: 
o Technieken 
o Eigenschappen 
o Toepassing 

• Variabelen gelijmd brocheren 

• Vergaartechnieken 

• Rugbewerking: 
o Eigenschappen 
o Toepassingen 

• Lijmen: 
o Soorten 
o Eigenschappen 
o Toepassingen 

• Omslagunit: 
o Rilmogelijkheden 

• Omslag aanspersstation: 
o Mogelijkheden 
o Instellingen 

• Portfolio opdracht maken 
 

Programma dag 2: vakkennis brocheren 
• Portfolio opdracht bespreken 

• Machine: 
o Afstellingen 
o Correcties 

• Controle functies gehele machine 

• Productie order instellen 

• Beoordeling: 
o Kwaliteit 
o Instellingen aanpassen 

• Productie verstoringen 

  
Cursusduur      Startdatum 

2 dagen      regionaal te bepalen 

 

Prijs  

€ 710,- 

€ 106,50 (15% vkgo-korting) 

€ 603,50 

 

 


