
Groningenhaven 4
3433 PE  NIEUWEGEIN 

Telefoon: (030) 601 81 50

E-mail: info@tectum.nl
Internet: www.tectum.nl
Fax: (030) 601 82 89 

Hèt opleidingsbedrijf voor de bitumineuze  
en kunststof dakbedekkingsbranche

VESTIGINGEN

TECTUM heeft vijf opleidingslocaties voor scholing 

in de volgende regio’s:

• Midden Nederland

 Postbus 1306, 3430 BH Nieuwegein

 Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein

• Oost Nederland

• Zuid Nederland

• Noordwest Nederland

• Zuidwest Nederland
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H è t  o p l e i d i n g s b e d r i j f  vo o r  d e  b i t u m i n e u z e  
e n  k u n s t s t o f  d a k b e d e k k i n g s b ra n ch e

TECTUM ALS WERKGEVER
TECTUM is gedurende de beroepsopleidingen vaak de werkgever van 

de (leerling)dakdekkers. TECTUM heeft dienaangaande rechten en 

plichten die zowel werkgever als werknemer voordelen opleveren.

TECTUM ALS OPLEIDER
TECTUM verzorgt, organiseert en geeft opleidingen voor nagenoeg iedereen in de bitumineuze en 

kunststof dakbedekkingsbranche. Naast de dakdekker geldt dit bijvoorbeeld voor ondernemers,  

binnen- en buitendienstmedewerkers, ouderen, uitvoerders, voorlieden, leermeesters of leveranciers.

Beroepsopleidingen

TECTUM heeft de aansluiting op de beroepsopleidingen nauwgezet gestroomlijnd. In alle niveaus 

wordt een naadloze overgang naar een hoger niveau gegarandeerd. De dakbedekkingsbranche 

beschikt over een tweejarige beroepsopleiding ‘Dakdekker’ die uiteindelijk opleidt tot allround  

dakdekker.

• Op niveau 2 leidt de basisberoepsopleiding Dakdekker op voor het diploma ‘Dakdekker’ 

 en legt de basis voor de vervolgopleiding Dakdekker

• Op niveau 3 leidt de vervolgopleiding Dakdekker op voor het diploma ‘Allround Dakdekker’ 

 en legt de basis voor de opleiding tot kaderfunctionaris

• Op niveau 4 wordt de opleiding tot ‘Kaderfunctionaris’ aangeboden

OKD

Voor het (midden)kader en hoger personeel biedt TECTUM voor branchevereniging VEBIDAK 

de Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD) aan. 

De OKD-Ondernemer bestaat uit twee leertrajecten waarvan de certificaateenheden, indien 

gewenst, afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

• OKD-Kader, die zich specifiek richt op kadervaardigheden. 

 De opleiding bereidt de deelnemer voor om als staf- of kaderfunctionaris te gaan functioneren

• OKD-Top, die zich specifiek richt op ondernemersvaardigheden. 

 De opleiding bereidt de deelnemers voor op het ondernemerschap en integraal management

Kwalificatie met alle certificaateenheden uit beide opleidingen geeft recht op het diploma 

OKD-Ondernemer.

Waarom TECTUM?

TECTUM is opgericht voor 

het behoud en de vergroting 

van het vakmanschap in 

de dakbedekkingsbranche. 

Met uiteenlopende scholings-

vormen bevordert TECTUM de 

vakkennis op het platte dak.

OPLEIDER 
IN VOGELVLUCHT

•  Uitvoering niveau 2, 3 en 4 

WEB-opleiding Dakdekker

i.s.m. ROC

 

•  Ondernemers- en 

Kaderopleidingen 

Dakbedekkingsbranche (OKD)

 

•  Masterclasses

 

•  Specifieke korte cursussen

 

•  Korte maatgerichte cursussen 

en trainingen

 

•  Cursussen specifieke 

doelgroepen

•   EVC trajecten

•  Eigen docenten, opleidingsbe-

geleiders en opleidingsadviseurs

 

•  Werkgelegenheidsprojecten

 

•  Uitvoering werkgeverstaken 

 

•  Onderwijsvernieuwingen

 

•  Klankbord voor 

scholingsvraagstukken

Masterclasses

Eveneens voor branchevereniging VEBIDAK 

organiseert TECTUM de Masterclasses 

‘Marketing’ en ‘Sturen op Cijfers’.

Specifieke korte cursussen

In de vorm van korte cursussen biedt TECTUM 

functionele scholing aan waarmee de mate 

aan vakmanschap blijvend wordt gegarandeerd 

of vergroot. 

Korte maatgerichte cursussen 

en trainingen

Met maatwerkscholing scherpt TECTUM 

de kennis en kunde aan op uiteenlopende

terreinen. Daarbij dient de individuele situatie 

van het bedrijf als uitgangspunt. Maatwerk-

scholing wordt altijd in nauwe samenwerking 

met bedrijven georganiseerd. Er bestaat een 

grote mate aan flexibiliteit ten aanzien van 

het onderwerp, duur en locatie.

Curussen aan specifieke doelgroepen

In samenwerking met diverse instanties schoolt 

TECTUM uiteenlopende doelgroepen. Voor-

beelden daarvan zijn omscholingstrajecten 

voor (dreigend) arbeidsongeschikten, voor-

schakeltrajecten voor groepen (allochtone) 

jongeren en EVC-trajecten voor oudere 

dakdekkers. 

Opleidingsadviseurs

TECTUM werkt in alle scholingsvormen met 

eigen docenten en opleidingsbegeleiders. 

TECTUM heeft opleidingsadviseurs in dienst 

die op de hoogte zijn van alle opleidingen en 

korte cursussen. De opleidingsadviseurs weten 

wat de (toekomstige) markt aan opleidings-

niveau eist of verplicht zal stellen. Bovendien 

kunnen zij voor afwijkende opleidingswensen, 

in het geval van bijvoorbeeld maatwerk-

scholing, een doeltreffend programma 

samenstellen.

WERKGEVER 
IN VOGELVLUCHT 

•  Het individuele bedrijf plaatst de 

(leerling)dakdekker bij TECTUM uit

•  TECTUM bakent e.e.a. 

contractueel af met zowel 

werkgever als werknemer

•  Gedurende de opleidingsweken 

neemt TECTUM alle werkgevers-

risico’s voor haar rekening

•  Naast de leermeester 

in het bedrijf, begeleiden de 

vakdocenten en opleidings-

begeleiders van TECTUM de 

(leerling)dakdekker zeer intensief 

in diens beroepspraktijk

•  Voortijdige uitval wordt voor-

komen en het behoud voor bedrijf 

en branche positief beïnvloed

•  (Leerling)dakdekkers in dienst 

van TECTUM volgen de cursus

 ‘Veilig en Gezond op het Dak’ 

en worden in gelegenheid 

gesteld zich te kwalificeren met 

de diploma’s VCA-Basisveiligheid 

en BHV

•  Voor zover mogelijk, worden in 

dienst zijnde (leerling)dakdekkers 

regionaal en in de winterperiode 

geschoold

Hoe het werkt

Voor de duur van één van de 

WEB-opleidingen Dakdekker 

sluit TECTUM met een (leerling)-

dakdekker een arbeidsovereen-

komst af. Daarmee is TECTUM 

werkgever en draagt alle werk-

geversrisico’s die aan het dienst-

verband verbonden zijn. TECTUM 

voert vervolgens de beroepsoplei-

ding uit. Gedurende de opleidings-

weken zijn werkgevers van alle 

verplichtingen ontlast. 

Opleidingsbegeleiders

(Leerling)dakdekkers in dienst van 

TECTUM worden intensief bege-

leid door opleidingsbegeleiders.

Zij sturen tijdig bij indien er ge-

durende de opleiding knelpunten 

van enige aard voorkomen.

Praktijkervaring doen (leerling)- 

dakdekkers op bij het inlenende 

bedrijf dat daarvoor gefactureerd 

wordt. Zodra de beroepskwalifica-

tie een feit is, wordt het dienst-

verband met TECTUM verbroken 

en treedt een goed geschoolde 

dakdekker onder de gebruikelijke 

arbeidsvoorwaarden in dienst van 

het inlenende dakbedekkings-

bedrijf. Ruim 80% van de deel-

nemers aan één van de beroeps-

opleidingen doet dit in een dienst-

verband met TECTUM. 

KENNIS- EN INFORMATIE-

CENTRUM

Voor de dakbedekkings-

branche is TECTUM 

voor Dakvakmanschap 

hèt kennisinstituut wat 

betreft scholing en 

opleidingen. Als leer-

bedrijf is TECTUM 

erkend door KBB 

Fundeon. TECTUM 

werkt bijzonder nauw 

samen met alle markt-

partijen in de dak-

bedekkingsbranche: 

werkgevers, werknemers-

vertegenwoordigers, 

leveranciers en 

fabrikanten. Daarmee 

ontstaat de zekerheid 

dat alle opleidingen en 

scholingsvormen die 

TECTUM organiseert 

doeltreffende raak-

vlakken hebben met de 

praktijk van het platte 

dak. TECTUM voor 

Dakvakmanschap houdt 

kantoor in Nieuwegein.

Kosten en subsidies

Werkgevers die scholing 

via TECTUM organiseren 

kunnen in het kader van 

CAO-artikel 8.B een 

beroep doen 

op subsidies.


