
Groningenhaven 4
3433 PE  NIEUWEGEIN 

Telefoon: (030) 601 81 50

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

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

Vakopleiding bitumineuze en kunststof 
dakbedekkingsbranche

BEOORDELINGSEENHEDEN DAKDEKKER 
NIVEAU 2, O.A.:
Veiligheid:
- Gezond en Veilig Werken op het Dak
- VCA en BHV (indien in dienst van TECTUM)
- NEN 6050
Bitumen:
- Voorbereiding eigen werk
- Inrichten werkplek
- Voorbereiden van het bitumen dak
- Aanbrengen daktoebehoren en dakcomponenten
- Herstellen van het dak
- Dakdekken met bitumen
- Afwerken
Onderhoud, reparatie en slopen:
- Uitvoeren sloopwerkzaamheden
- Milieubewust werken
Kunststof:
- Voorbereiding eigen werk
- Inrichten werkplek
- Voorbereiden van het kunststof dak
- Aanbrengen daktoebehoren en dakcomponenten
- Herstellen van het dak
- Dakdekken met kunststof
- Afwerken
Algemeen (zowel bitumen/kunststof):
- Zorgdragen voor kwaliteit
- Functioneren in een organisatie
- Communiceren tijdens werkzaamheden
- Samenwerken
- Omgaan met problemen
- Klantgericht handelen
- Ontwikkeling eigen beroepscompetenties

BEOORDELINGSEENHEDEN ALLROUND 
DAKDEKKER NIVEAU 3, O.A.:
Kunststof:
- Materiaalkennis 
- Verwerkingstechnieken kunststof
- Tekening lezen en bestek behandelen
- Dakvlakberekeningen en materiaal
- Werkomschrijving en materiaalstaat
- Dakbedekkingssystemen en 
 dakbedekkingsconstructies
- Gebouwonderdelen en constructies van daken
- Detailleringen
- Bijzondere daken
- Bouwfysica
Bitumen:
- Materiaalkennis
- Verwerkingstechnieken bitumen
- Tekening lezen en bestek behandelen
- Dakvlakberekeningen en materiaal
- Werkomschrijving en materiaalstaat
- Dakbedekkingssystemen en 
 dakbedekkingsconstructies
- Gebouwonderdelen en constructies van daken
- Detailleringen
- Bijzondere daken
- Bouwfysica
Metalen dakcomponenten:
- Dakzetwerk
- Inmeten
- Uitvoering
Reparatie en Onderhoud:
- Schadebeelden
- Inspectietechnieken
- Onderhoud en reparatie
Organisatie en Veiligheid:
- Veilig en Gezond Werken op het Dak
- NEN 6050
- Herhaling BHV
- Administratieve afhandeling
- Milieubewust werken
- Organisatie bouwplaats/eigen bedrijf
- Planning, organisatie en motivatie personeel
- Communicatie 

TECTUM heeft 

brochures over:

• Het opleidingsbedrijf

• OKD en Masterclasses

Vraag ernaar of kijk op 

www.tectum.nl

WAT LEER JE IN DE VAKOPLEIDING?
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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,
DE VAKOPLEIDINGEN

TECTUM, Stichting voor 

Dakvakmanschap, is hèt 

opleidingsbedrijf voor de 

dakbedekkingsbranche dat 

zorgt dat er van laag tot 

hoog wordt opgeleid. Van 

dakdekker tot succesvol 

ondernemer. Wat het 

uiteindelijk wordt, bepaal 

je helemaal zelf.

TECTUM helpt je graag aan 

een mooie loopbaan waar-

mee je alle kanten uit kunt. 

Daar zijn we zelfs voor 

opgericht. We hebben er 

veel voor over om jou te 

laten slagen; een opleiding 

dicht bij huis, uitstekend 

salaris, vakantiegeld, 

vakantiedagen en zicht op 

een vaste baan. Het enige 

dat we van jou verwachten 

is dat je wilt leren en door-

zettingsvermogen hebt.

EIGENWIJS
Wat betreft het opleiden; daarin zijn we knap eigenzinnig. Zo willen we je gedurende  
de vakopleiding graag een dienstverband aanbieden om je op onze manier te kunnen 
opleiden. Geen nood als je nu al voor een werkgever aan het werk bent. Hij weet ervan. 
In dienst van TECTUM heb je een streepje voor. Je krijgt dan extra begeleiding om je te 
laten slagen als vakman. Wie wil dat nou niet? Na de vakopleiding verbreekt TECTUM  
de arbeidsovereenkomst en keer je weer terug bij je oude werkgever.

Gedurende de vakopleidingen kunnen werkgevers personeel bij TECTUM uitplaatsen. 
Uitplaatsing is geen verplichting maar levert wel voordelen op. Gedurende de leerperiode 
worden werkgevers van alle verplichtingen en risico’s ontlast. Vanaf het moment van 
uitplaatsing voert TECTUM alle werkgeverstaken uit die aan het dienstverband verbonden 
zijn. Voor werknemers levert uitplaatsing als voordeel op dat zij zeer intensief in de 
praktijk begeleid worden en extra mogelijkheden aangeboden krijgen tot additionele 
scholing. Zo zijn dakdekkers in dienst van TECTUM verzekerd van de VCA-cursus 
Basisveiligheid en BHV.

Het dienstverband met TECTUM wordt ontbonden zodra het diploma is behaald.  
De opgeleide dakdekker keert onder de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden weer terug  
bij het inlenende dakbedekkingsbedrijf. Kijk voor meer informatie op de website.

TREEDJE VOOR TREEDJE
Zoals overal begin je onderaan de ladder. In het eerste jaar leer je  
bij TECTUM de techniek van het dakdekken en alles wat daarbij komt 
kijken. Dat gebeurt in het opleidingsbedrijf bij jou in de buurt en, 
onder begeleiding van een leermeester, in de praktijk van een dak-
bedekkingsbedrijf. Voor de leermeester is trouwens een zware taak 
weggelegd. Hij beoordeelt je vorderingen op vakmatig terrein en 
bepaalt of je de proeve van bekwaamheid mag afleggen. Doe je het 
goed dan heb je na een jaartje een erkend diploma te pakken. 
Je bent dan op niveau 2 van de beroepsopleiding Dakdekker  
gekwalificeerd. De eerste stap is dan achter de rug. Daarna is het 
verstandig om je op niveau 3 direct verder te bekwamen tot allround 
dakdekker. Beide opleidingen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Eventueel kun je daarna doorleren op niveau 4 voor  
kaderfunctionaris.

TECTUM voert op niveau 2, 3 en 4 de beroepsopleidingen voor de 
dakbedekkingsbranche uit. In de niveaus 2 en 3 beschikt de dak-
bedekkingsbranche over een tweejarige vakopleiding die opleidt 
tot allround dakdekker. Deze opleidingen zijn nauwgezet op elkaar 
afgestemd. Daardoor kan er naadloos worden doorgeleerd. 

• Niveau 2, de basisberoepsopleiding Dakdekker, 
 leidt op voor het diploma ‘Dakdekker’. 
• Niveau 3, de vervolgopleiding Dakdekker,
 leidt op voor het diploma ‘Allround Dakdekker’.
• Niveau 4, de opleiding Kaderfunctionaris, 
 leidt op voor het diploma ‘Kaderfunctionaris’.

EERSTE STAP
Met het diploma Dakdekker op zak (niveau 2) is de eerste stap naar 
een mooie toekomst in de dakbedekkingsbranche gezet. Je bent in 
staat om een dak te bedekken met bitumen en/of kunststof. De 
belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: materiaal en werk-
voorbereiding, slopen van het dak, dakvoorbereiding, dakdekken, 
montage specifieke dakcomponenten, correcte uitvoering van dak-
details, reparatie, onderhoud alsmede afwerking van het dak. 
Ook weet je hoe je het werk veilig en verantwoord kunt uitvoeren. 

Dat heb je geleerd tijdens de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op 
het Dak’ die je verplicht moet volgen. Ben je in dienst van TECTUM 
dan is je tevens de mogelijkheid geboden om je met de diploma’s 
VCA-Basisveiligheid en BHV te kwalificeren. Je kunt nu de tweede 
stap in de vakopleiding gaan zetten en je specialiseren tot allround 
dakdekker. 
De basisberoepsopleiding Dakdekker bestaat uit acht blokken 
van vijf aaneengesloten dagen verspreid over één jaar.

VERDER LEREN
Allround dakdekker word je in niveau 3. Met dit diploma toon je aan 
dat je als (allround) dakdekker kunt functioneren. Je weet alle voor-
komende handelingen vakkundig uit te voeren. De belangrijkste 
werkzaamheden zullen bestaan uit: de inrichting van de werkplek, 
werkorganisatie, uitvoering van detailleringen, berekening materialen, 
verwerking materialen, reparatie, metalen waterkerende afwerkingen, 
toepassing nieuwe technieken, milieutechnieken, veilig en gezond 
werken, uitvoeringsgebreken en reparatie. Deze opleiding heeft een 
uitstekende verhouding tussen het theorie- en praktijkonderwijs
(40/60). Tijdens de opleiding wordt ter opfrissing een verkorte versie 
van de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ gevolgd en je 
volgt de herhalingscursus BHV. 
De vervolgopleiding Dakdekker bestaat uit tien blokken van drie dagen 
en vijf blokken van twee dagen.

UITGELEERD?
Na de opleiding Dakdekker kun je in niveau 4 de laatste stap in 
de beroepsopleiding Dakdekker zetten. Je wordt opgeleid tot 
kaderfunctionaris. Dit betekent dat je in staat bent om op midden-
kaderniveau te functioneren, in de binnen- of buitendienst van 
een dakbedekkingsbedrijf. Bijvoorbeeld als werkvoorbereider, 
onderhoudsinspecteur of als assistent-uitvoerder. Aspecten die in 
deze opleiding aan de orde komen zijn: bestekken lezen, begrotingen/
offertes, calculatietechnieken, planningen en constructies, inspectie-
technieken, managementtechnieken, samenwerking en communicatie. 
De opleiding legt een goede basis voor een leidinggevende functie 
of voor bijvoorbeeld deelname aan de Ondernemers- en Kader-
opleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD).

DUIMEN DRAAIEN?
Saai wordt het opleiden bij TECTUM nooit. 
We nemen je niet in dienst om je in de 
schoolbanken te laten zitten. De praktijk 
vinden we namelijk net zo belangrijk. 
Vandaar dat je direct in een bedrijf moet 
meedraaien om ervaring op te doen. Vaak 
is dat het bedrijf waar je al in vaste dienst 
was voordat je met TECTUM in aanraking 
kwam. En zo niet, geen probleem, dan 
wordt er elders een leerbedrijf voor je 
geregeld.

De dakbedekkingsbranche is een moderne 
bedrijfstak vol afwisseling, teamwork en 
vaktrots. Je kunt daarin prima carrière 
maken. Je bent er nooit uitgeleerd. Naast 
de beroepsopleidingen bestaan er legio 
mogelijkheden om je verder te ontplooien. 
Stel je ervan op de hoogte via de studie-
gids of www.tectum.nl. 

Over de arbeidsvoorwaarden kunnen we 
kort zijn; die zijn dik in orde.

MEER WETEN?
Zit je nu nog op school of ben je al aan het werk? We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer wilt weten over TECTUM, de opleidingen en hoe 
het allemaal in zijn werk gaat. Laat je verrassen door de dakbedekkingsbranche. Je kunt ons bellen, mailen, of de studiegids of website raadplegen.

VAKOPLEIDING IN EEN NOTENDOP

  ALLROUND DAKDEKKER  KADERFUNCTIONARIS

NIVEAU 2 3 4

DIPLOMA Dakdekker Allround Dakdekker Kaderfunctionaris


