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Operator Digitale Drukkerij | Digitaal Drukker
Beroepsgericht Leren & Werken
Begeleiding in Maatschappelijke deelname, onderwijs en werk

1. Inleiding
1.1 Tjoiz
Tjoiz BV is een organisatie voor Onderwijs en Jeugdhulp. Wij voeren maatwerktrajecten – Beroepsgericht
Leren & Werken - uit voor jongeren die momenteel niet aan onderwijs en/of werk deelnemen en voor
wie het lastig is om via de reguliere route een diploma te halen en te groeien in een echte baan!
Begeleiding is gericht op maatschappelijke deelname, onderwijs en werk. Het resultaat is een
(start)kwalificatie, betaald werk en persoonlijke groei.
Voor een fabrikant van promotionele en gepersonaliseerde producten voor o.a. de
relatiegeschenkenbranche, marketing- en reclamebureaus en IT-resellers zoeken wij een gemotiveerde
18+ jongere voor een Beroepsgericht Leer-/werktraject tot Operator Digitale Drukkerij | Digitaal
Drukker. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven. Het betreft een leuke, verantwoordelijke en afwisselende
fulltime leerbaan in een leuke sfeer!
1.2 Richtlijnen voor selectie


Gemotiveerd, sociaal vaardig



Gezond verstand, praktisch ingesteld



Aanpakker, secuur, verantwoordelijk



Zelfkritisch, bereidheid om te ontwikkelen



Flexibele, collegiale houding



Kan met een PC werken (basisvaardigheden)



Goede beheersing van de Nederlandse taal

1.3 Beroepsgericht Leren & Werken
Bij Beroepsgericht Leren & Werken gaan wij uit van jouw achtergrond en leer- en ontwikkelvraag, en de
inhoud van de leerbaan. Leren doe je vooral in de praktijk! We houden rekening met jouw kwaliteiten
en eigenschappen en organiseren een individuele passende leerroute. Je wordt ondersteunt door jouw
leercoach van Tjoiz en de werkbegeleider van de werkgever. Samen zorgen wij ervoor dat je een
diploma haalt en je ontwikkelt tot een goede beroepskracht.

Tjoiz vindt dat iedereen recht heeft op Onderwijs, Werk en Maatschappelijke Deelname, dat is onze missie!
Tjoiz ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling, beroeps- en studiekeuze, het organiseren van een passende leerwerkomgeving en passend onderwijs, deelname aan onderwijs en het groeien in een echte baan!

2. Digitaal Drukker | Beroepsprofiel
Als digitaal drukker werk je bij (grafi)mediabedrijven, zoals die zich bezig houden met drukwerk via
printers zonder dat er een drukvorm aan te pas komt. Dit kan zijn bij een dagbladbedrijf, een drukkerij,
een uitgeverij, repro-afdeling van een bedrijf, een copyshop, een signbedrijf, een drukkerij dat digitale
druktechniek toepast of een in grootformaat gespecialiseerd bedrijf.
Je bent eindverantwoordelijk voor het drukwerk wat jouw afdeling produceert. Er is hierbij vaak sprake
van kleine oplagen, extreem grote formaten en/of gepersonaliseerd drukwerk.
In het productieproces kunnen drie fasen worden onderscheiden: voorbereiding of prepress,
drukken/printen en nabewerken. De drie deelprocessen zijn vaak aan elkaar gekoppeld.
Als digitaal drukker los je problemen op en je stuurt collega’s aan. Je ondersteunt het hele printmedia
productieproces, van het begin tot het eind. Als digitaal drukker werk je veelal zelfstandig of in
teamverband, waarbij nauwkeurig werken, flexibiliteit en zelf beslissingen nemen een vereiste is. Je
interesse gaan uit naar technologie en digitale (druk) technieken.
In het kader van dit Beroepsgericht Leer-/werktraject leer en werk je in een mooi en modern bedrijf! Het
bedrijf richt zich op het personaliseren van producten, bestemd voor de relatiegeschenkenbranche en
IT-branche. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van gepersonaliseerde USB sticks, maar
personaliseert ook andere producten. Het bedrijf beschikt over een moderne digitale drukkerij,
lasergraveer-inrichtingen, kunststof-coatingmachines en diverse flatbed printers, en is sterk in het
ontwikkelen van nieuwe technieken.
Als leerling in dit bedrijf start je op de afdeling ' digitaal vlakdrukken ' waar met geautomatiseerde
grootformaat printers kunststof producten worden geprint. Je werk bestaat uit het printklaar maken van
de orders. Dat betekent dat de computer de order inleest. Jij vult de mallen die in de machine worden
geplaatst. Daarnaast bestaat het werk uit het printen van de producten, waarbij je gedurende het
printproces de kwaliteit controleert en tijd hebt om nieuwe mallen printklaar te maken. De geprinte
producten maak je vervolgens verzendklaar.

3. Samenvatting Beroepsgericht Leren & Werken
Leer/arbeidsovereenkomst: na 1 maand
Doel: Onderwijs, kwalificatie, duurzaam betaald werk, persoonlijke ontwikkeling
Doorlooptijd: 2 jaar
3.1 Werken Aan Perspectief
Werken Aan Perspectief (WAP) is een inventarisatieprogramma waarin wij aan de hand van een mix
van gesprekken en een arbeidsvoorbereidende periode inzicht krijgen in jouw vaardigheden, relevante
competenties, beroepshouding en leerbaarheid in relatie tot de functie en de beoogde
beroepsopleiding tot Digitaal Drukker. Tevens wordt ingegaan op jouw achtergrond en situatie. Tijdens
WAP wordt vastgesteld wat de aard en inhoud van het beroepsgericht leren en werken is.

Arbeidsvoorbereidende periode
Je start met de arbeidsvoorbereidende periode van 1 maand. Dit is een onbetaalde fase. In deze
periode laat je zien dat je voldoende vaardig bent en over de juiste werkhouding beschikt. Ook laat je
zien dat je voldoende leerbereid bent om een goede Operator Digitale Drukkerij te worden. Dit wordt
getoetst door middel van geformuleerde leerdoelen en opdrachten. Tevens wordt gelet op jouw
kwaliteiten en eigenschappen. Jij voert zoveel als mogelijk zelfstandig, maar onder begeleiding van
een ervaren collega, de werkzaamheden uit. Op basis van de inzichten wordt samen met jou, de
werkgever en het ROC vastgesteld welke beroepsopleiding voor jou passend is. Wij organiseren
vervolgens een passende leerroute en het vervolg van het programma.
Voor aanvang van de arbeidsvoorbereidende periode wordt een praktijkovereenkomst opgesteld.
Hierin zijn de afspraken, doelen en de baangarantie vastgelegd.
3.2 Beroepsgericht Leren & Werken
Je werkt bij de werkgever en je hebt een leer-/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. je ontwikkelt je
door begeleiding en opleiding tot een volwaardige Operator Digitale Drukkerij. Je volgt een
beroepsopleiding tot bij voorkeur Digitaal Drukker (MBO 3) in een BBL variant. Daarnaast volg je interne
trainingen, en word je begeleid door een ervaren collega. Het leer-/werktraject is toegespitst op jouw
leer- en ontwikkelvraag, de kerntaken en werkprocessen van de functie en de criteria van de
werkgever. Voor begeleiding, bijsturing en evaluaties komt de leercoach van Tjoiz volgens een agenda
naar de praktijklocatie. Voor het theoretische component volg je klassikale bijeenkomsten aan het
ROC. De leercoach begeleid je ook buiten werk en school en blijft betrokken totdat jij het diploma hebt
behaald!

