
Groningenhaven 4
3433 PE  NIEUWEGEIN 

Telefoon: (030) 601 81 50

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

Opleidingstraject OKD-Ondernemer bestaat uit:

Certificaateenheden OKD-Kader:

1. Algemene Bouwkunde

2. Dakbedekkingsconstructies

3. Eigenschappen en verwerking van 

 isolatie- en dakbedekkingsmaterialen

3.1 Isolatiematerialen

3.2 Bitumineuze dakbedekkingsmaterialen

3.3 Kunststof dakbedekkingsmaterialen

3.4 Bijzondere producten

4. Bouwfysica

4.1 Warmte en vocht

4.2 Afvoer hemelwater

4.3 Windbelasting

5. Organisatie en werkplanning

6. Calculeren en offerte lezen

Certificaateenheden OKD-Top:

7. Personeelsmanagement

8. Financieel management

9. Marktgericht ondernemen

10. Bedrijfsvoering

Kosten & inschrijving

Voor nadere informatie over de Ondernemers- 

en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche 

of Masterclasses, ook wat betreft de kosten, 

subsidies, inschrijving e.d., kunt u contact 

opnemen met TECTUM.

• OKD Ondernemers- en Kaderopleidingen
• Masterclasses
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INHOUD

• OKD-Kader

De OKD-Kader bereidt de deelnemers voor om 

als staf- of kaderfunctionaris te gaan functio-

neren. In de opleiding staan, naast kennis van 

het platte dak, wet- en regelgeving, organisatie 

en bedrijfsvoering centraal. Aandacht wordt 

o.a. besteed aan de uitvoering, materiaaleigen-

schappen en -verwerking. Onderwerpen die aan 

de orde komen zijn o.a.: algemene bouwkunde, 

dakbedekkingsconstructies, isolatie- en dakbe-

dekkingsmaterialen, bouwfysica, organisatie en 

werkplanning, calculeren en offerte lezen. Voor 

deelname aan de OKD-Kader zijn toelatings-

criteria opgesteld. Men ontvangt het diploma 

OKD-Kader indien alle zes certificaateenheden 

met goed gevolg doorlopen zijn. Daarna heeft 

men nog maximaal drie jaar de tijd om met 

de vier certificaateenheden uit de OKD-Top 

het diploma OKD-Ondernemer te behalen.

• OKD-Top

De OKD-Top richt zich op staf- en kader-

functionarissen en op hen die nu reeds als 

ondernemer gevestigd zijn of dit overwegen. 

De opleiding bereidt de deelnemers voor op het 

ondernemerschap of integraal management. In 

de OKD-Top staan ondernemersvaardigheden 

centraal. Er wordt o.a. aandacht besteed aan 

personeelsmanagement, financieel manage-

ment, marktgericht ondernemen, in- en externe 

communicatie en bedrijfsvoering. 

OKD Ondernemer: 
38 dagen (excl. examen)

OKD-Kader: 
22 dagen (excl. examen)

OKD-Top: 
16 dagen (excl. examen)

Masterclass Marketing: 
5 sessies

Masterclass 
Sturen op Cijfers: 
4 sessies

De OKD-Ondernemer bestaat uit twee opleidingstrajecten waarvoor men zich afzonderlijk 

kan inschrijven: 

• OKD-Kader, de opleiding die zich richt op kadervaardigheden

• OKD-Top, de opleiding die zich richt op managementvaardigheden

Gezamenlijk vormen deze opleidingen het leertraject OKD-Ondernemer. Daarvan wordt auto-

matisch het diploma verstrekt indien men voor zowel OKD-Kader als OKD-Top is geslaagd. 

OKD-Kader en OKD-Top bestaan beiden uit certificaateenheden. Men kan zich voor een 

afzonderlijke certificaateenheid inschrijven. Per certificaateenheid wordt een certificaat uitge-

reikt. Indien alle certificaten uit één opleiding zijn behaald, dan geeft dit recht op het diploma.

Naast de OKD organiseert TECTUM voor branchevereniging voor de leden van de branche-

vereniging VEBIDAK twee Masterclasses:

• Masterclass ‘Marketing’, voor directeuren/eigenaren van dakbedekkingsbedrijven

• Masterclass ‘Sturen op Cijfers’, voor degenen die binnen de onderneming   

 verantwoordelijk zijn voor de financiën

In een Masterclass worden de principes van marketing of financiële bedrijfsvoering

toegespitst op het eigen bedrijf en de dakbedekkingsmarkt. Een Masterclass beslaat 

één afgerond leertraject waarvoor na afronding een certificaat wordt uitgereikt.

TOELATINGSEISEN/OPLEIDINGSDUUR

Voor de OKD-Kader en/of OKD-Top is vol-

doende vooropleiding en/of ervaring vereist. 

Rechtstreeks toegelaten tot de OKD wordt 

iedereen die in het bezit is van het diploma 

Voortgezette Opleiding Dakdekker, specia-

lisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken 

of niveau 4 van de Beroepsopleiding Dak-

dekker, MTS-Bouwkunde, MEAO of HAVO. 

Op grond van (een) andere opleiding(en) 

en/of op andere wijze verworven kennis en 

ervaring kan, onder bepaalde voorwaarden, 

deelname toch mogelijk zijn. Vrijstelling voor 

certificaateenheden of onderdelen daarvan 

behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Eén en ander ter beoordeling van de 

Examencommissie van VEBIDAK. Deelname 

aan de Masterclasses is voorbehouden aan 

directie en/of het management van lid-

bedrijven van VEBIDAK.

Waarom TECTUM?

Scholing en opleiding zijn 

belangrijk voor het behoud 

en de vergroting van het 

vakmanschap in de dak-

bedekkingsbranche. Met korte 

cursussen en (beroeps)-

opleidingen bevordert TECTUM 

de vakkennis op het platte dak. 

Met de Ondernemers- en 

Kaderopleidingen 

Dakbedekkingsbranche (OKD) 

van VEBIDAK leidt TECTUM 

(toekomstige) ondernemers en 

kaderfunctionarissen op voor 

middelbare en hogere functies. 

Met de Masterclasses 

zorgt TECTUM voor de 

aanscherping van expertise op 

specifieke terreinen.

De Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche worden in de periode 

van oktober tot juli in het opleidingscentrum Nieuwegein georganiseerd. 

De lesdagen zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur. Per lesdag kan men twee lesblokken volgen. 

Worden er zowel voor als na de pauze lessen gevolgd, dan biedt TECTUM u een warme maaltijd 

aan. Deelnemers moeten rekening houden met een substantiële hoeveelheid huiswerk.

De Masterclasses worden één à twee maal per jaar georganiseerd in het opleidingscentrum 

Nieuwegein. E.e.a. is afhankelijk van het aantal deelnemers. Houd voor de exacte inschrijvings-

data de website en/of het TECTUM Journaal in de gaten. Er wordt lesgegeven in de avonduren. 

Deelnemers moeten rekening houden met een substantiële hoeveelheid huiswerk. 

Voor deelname aan de OKD-Top zijn toe-

latingscriteria opgesteld. Men ontvangt het 

diploma OKD-Top indien alle vier certificaat-

eenheden met goed gevolg doorlopen zijn. 

Samen met het diploma OKD-Kader heeft 

men recht op het diploma OKD-Ondernemer.

• Masterclass ‘Marketing’

De Masterclass ‘Marketing’ richt zich op 

directeuren/eigenaren van ondernemingen. 

De opleiding past de principes van marketing 

toe op het eigen bedrijf en de dakbedekkings-

markt. Er wordt aandacht besteed aan de 

profilering en de strategische bepaling van de 

eigen onderneming in de markt. Aspecten als 

vakkennis en ondernemerschap spelen hierin 

een essentiële rol. 

De Masterclass bestaat uit vijf sessies. 

Na afronding wordt een certificaat uitgereikt.

• Masterclass ‘Sturen op Cijfers’

De Masterclass ‘Sturen op Cijfers’ is bedoeld 

voor degene die binnen de onderneming 

verantwoordelijk is voor de financiën. De 

opleiding biedt aanknopingspunten om tot 

een verantwoorde financiële bedrijfsvoering 

te komen. Er wordt aandacht besteed aan 

arbeidsproductiviteit, kostprijs en tarifering, 

liquiditeit en werkkapitaal, balans, winst- en 

verliesrekening. Er wordt gewerkt met cases 

op basis van een fictief dakbedekkingsbedrijf 

waarbij inbreng van voorbeelden uit de eigen 

onderneming gewenst is. 

De Masterclass bestaat uit vier sessies. Na 

afronding wordt een certificaat uitgereikt. n

De  o n d e r n e m e n d e  o p l e i d e r s !


