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Inleiding:
In 2007 zijn de installatie technische ROC’s in Noord Holland gestart met competentie gericht onderwijs (CGO)
voor de installatietechniek, het huidige beroepsgericht onderwijs (BGO). Voor dit onderwijs is het belangrijkste
uitgangspunt “het leren in de praktijk”.
Door een gebrek aan actuele en accurate lesstof en instructiemateriaal voorziet Leerwijzer.info scholen van in
eigen beheer ontwikkelde themakaarten en alternatieve informatiebronnen zoals documentatie van leveranciers.

Missie:
Leerwijzer.info staat voor een gedegen dienstverlening van de BGO leermethode voor het beroepsonderwijs
in de vakgebieden: Installatie-, elektro- en metaaltechniek. Wij inspireren, stimuleren en ontzorgen de
deelnemers en docenten door het beschikbaar stellen van aantrekkelijke vakinhoudelijke kennis en de
noodzakelijke documenten in een webbased omgeving. We bieden praktisch advies, begeleiding en
ondersteuning aan de docent, de deelnemer en de praktijkopleider.
Leerwijzer.info:
- legt duidelijk uit hoe een opleiding in de techniek is opgebouwd en wat de verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn van de deelnemers, docenten en leerbedrijven;
- ondersteunt de deelnemer door in een open omgeving per onderwerp en niveau een gerubriceerde
leverancierslijst aan te bieden. De deelnemer kan snel de meest actuele informatie en instructies raadplegen;
- ondersteunt de docent door in een afgesloten omgeving de opleidingsdocumenten, themakaarten, lesstof,
animaties en toetsen in een, per opleiding en niveau gerubriceerde, pagina overzichtelijk aan te bieden;
- ontzorgt de docent van de inspectieverantwoording, zodat de docent zich alleen hoeven te richten op de
deelnemers en hun opleiding.
De leermethode maakt het mogelijk om per individuele deelnemer een opleiding samen te stellen, terwijl de
systematiek de overdracht van deelnemers naar andere docenten borgt. Door procesbegeleiding en -vorming
versterken we de competenties van docenten en deelnemers.

Visie:
De visie van Leerwijzer.info is gebaseerd op vijf jaar ervaring in het lesgeven met de systematische
leermethode BGO. Hierbij koppelen we de theorie aan de praktijk met behulp van de website
www.Leerwijzer.info.
Leerwijzer.info richt zich op uitbreiding van content en deelnemende scholen. We bouwen aan een landelijk
netwerk om kennis en vaardigheden te verzamelen en te delen. Door het delen van de open content en het
inbrengen van vrije kennis tussen scholen, bedrijven en leveranciers ontstaat een uitgebreide, accurate en
actuele kennisbank. Tevens monitoren we veranderingen in de markt (het bedrijfsleven), scholen kunnen
hierop inspelen en gebruik maken van de laatste kennis en informatie.
Door het aanbieden van de content via de website www.Leerwijzer.info is deze altijd en overal op een kosten
efficiënte manier beschikbaar.
Met content bedoelen we kennis of inhoud in de vorm van tekst, afbeeldingen, geluid of video.
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Doelgroep:
Tot de primaire doelgroep van Leerwijzer.info behoort in het algemeen de ROC’s met technische opleidingen
en in het bijzonder de docenten en deelnemers. De secundaire doelgroep bestaat in het algemeen uit de
(opleidings-) bedrijven met de praktijkopleiders en de leveranciers.

Juridische vorm:
Leerwijzer.info is een product van Adinfotech Systems BV. Ingeschreven in Amsterdam onder nummer
35014890. BTW Identificatie nummer NL 0046.89.410.B.01 .
De optie tot verzelfstandiging van Leerwijzer.info in een andere bedrijfsvorm is in onderzoek.
De drijvende kracht achter Leerwijzer.info bestaat uit Ir. R.E.C. (Roy) van Gortel en ing. R.J.M. (Reyer) Zoetelief.
Roy van Gortel
Na het afronden van de studie werktuigbouwkunde aan de TU-Delft is Roy van Gortel in 1990 gestart als
zelfstandige ondernemer. Met zijn bedrijf AdInfoTech Systems BV is hij vooral werkzaam in het onderwijs. Tot
zijn klanten behoren onder andere Arbeidsvoorziening, Kenteq (OWEN, Intechnium), Espeq, Installatiewerk
Nederland, ISSO, ThiemeMeulenhof (Nijgh Versluys) en Provincie Noord Holland. Een groot deel van de
opdrachten bestaat uit het ontwikkelen en onderhouden van lesmateriaal en examens.
Vanuit de theorie kijkt Roy van Gortel naar de praktijk op de werkvloer.
Reyer Zoetelief
Na 15 jaar praktijkervaring in het installatievak is Reyer overgestapt naar een functie als praktijkopleider bij
Centrum Vakopleiding. Vanaf 2000 is Reyer werkzaam voor het ROC Nova college als docent installatietechniek
voor BOL en BBL. Naast die functie heeft hij voor diverse uitgevers, Kenteq, ThiemeMeulenhof (Nijgh Versluys)
lesmaterialen ontwikkeld. In 2004 heeft Reyer het diploma Hogere Installatietechniek aan de hoge school van
Utrecht behaald.
Vanuit de praktijk kijkt Reyer Zoetelief naar de theorie bij de uitvoering van werkzaamheden.

Partnership:
Leerwijzer.info zoekt partners om de content en het aantal scholen uit te breiden. Deze partners kunnen
scholen zelf zijn, opleidingsbedrijven of kennisbedrijven. Belangrijk is dat Leerwijzer.info een onafhankelijk
aanbieder is die de eigen identiteit en zelfstandigheid behoudt.

De concurrentie de baas blijven.
Leerwijzer.info is voorloper op het gebied beroepsgericht opleiden en zich ervan bewust dat zij, voortdurend,
moet blijven innoveren. Door directe betrokkenheid in de uitvoer en contacten met uitvoerende zijn we in
staat direct in te gaan op veranderingen en wensen van de klant. Dit bieden wij aan tegen een lage prijs per
deelnemer.
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Borging kwaliteit en continuïteit.
De kwaliteit van de leermethode wordt geborgd door uitwerking van het laatste kwalificatiedossier naar het
stroomschema, de BPV-wijzer en het lesplan.
Alle, aan ontwikkeling onderhevige, kennis wordt direct van de leveranciers betrokken. Omdat de leverancier
gebonden is aan de meest recente regelgeving (wetten, normen, voorschriften en richtlijnen), verkrijgen wij,
via hun documentatie de meest actuele informatie. Uiteraard controleren wij of de informatie voldoet aan de
regelgeving en passen wij bij veranderingen in de regelgeving meteen desbetreffende themakaarten aan.
Om de bereikbaarheid en continuïteit van de website te garanderen is een 1 op 1 backup gemaakt op een
externe server van Adinfotech systems BV. Leerwijzer.info biedt een garantie op beschikbaarheid aan voor
98,5% op jaarbasis. Contractueel is de continuïteit van de website vastgelegd.

Financieel.
Leerwijzer.info heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar website en systematiek. In de komende
jaren zal Leerwijzer.info dit blijven doen waardoor een kwalitatief hoogwaardige niveau behouden blijft. Om
van Leerwijzer.info de leidende factor in BGO te maken is financiering noodzakelijk.
Genereren van gelden is mogelijk door:
- abonnementen voor de deelnemers van scholen en/of opleidingsbedrijven;
- door samenwerkingsverbanden met kennisbedrijven;
- bijdrages van opleidings- en ontwikkelingsfondsen en ondernemingsorganisaties.
De gelden worden ingezet voor:
- de registratie (www.Leerwijzer.info), apparatuur en programmatuur, webbeheer, PR en overige directe
kosten van de website;
- ontwikkelen, bestuderen, beoordelen en bewerken van content;
- inhuren van externe specialisten voor ontwikkeling van content (schriftelijke en audio- visuele presentaties);
- serious gaming: competitie opzetten tussen deelnemers en scholen onderling, gekoppeld aan een prijs;
- toetsmateriaal, summatief (beoordelend) en formatief (diagnostisch).
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