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MET AMBITIE 



ONDERNEMERS- EN KADEROPLEIDINGEN OKD
De Ondernemers- en Kaderopleidingen van VEBIDAK, uitgevoerd door TECTUM, zijn bij uitstek de opleidingen voor medewerkers 
in de dakbedekkingsbranche met ambitie, om door te groeien in het eigen bedrijf of in de bedrijfstak. 



OKD
Gezamenlijk vormen 

deze twee opleidingen 
het leertraject OKD-

ONDERNEMER. Dat is 
ook het diploma dat 
wordt uitgereikt aan 

iedereen die voor 
zowel OKD-Kader 

als OKD-Top
is geslaagd.

OKD-KADER is gericht op kader-
vaardigheden. Deze opleiding biedt uitzicht 

op leidinggevende functies als calculator, 
werkvoorbereider en bedrijfsleider. 

Geslaagden ontvangen hiervoor 
een diploma.

OKD-TOP is gericht op management-
vaardigheden. Deze opleiding is 
bedoeld voor aankomende 
ondernemers in de dakenbranche. 
Ook voor OKD-Top is er een 
diploma na het succesvol 
afronden van de opleiding.



In deze opleiding draait het onder meer om kennis van het platte dak, wet- en regelgeving, 
organisatie en werkplanning. Ook is er aandacht voor de eigenschappen en verwerking van 
isolatie- en dakbedekkingsmaterialen.

HET OKD-KADER-DIPLOMA BESTAAT UIT ZES CERTIFICAATEENHEDEN:
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

TOELATINGSEISEN
Voor deelname aan de OKD-Kader is voldoende vooropleiding en/of ervaring vereist. Iedereen met het diploma 
Voortgezette Opleiding Dakdekker met de specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken, het diploma 
Kaderfunctionaris of het diploma Technisch Leidinggevende op niveau 4, mts-Bouwkunde, meao of havo 
wordt rechtstreeks toegelaten. In andere gevallen beoordeelt de examencommissie van VEBIDAK of iemand 
kan deelnemen. De examencommissie beslist ook of een deelnemer in aanmerking komt voor eventuele 
vrijstellingen	van	certificaateenheden.
Met	een	OKD-Kader	diploma	heeft	men	nog	drie	jaar	de	tijd	om	de	opleiding	OKD-Top	te	doorlopen	voor	het	
diploma OKD-Ondernemer. Alle diploma’s zijn erkend door branchevereniging VEBIDAK.

OPLEIDINGSDUUR
De OKD-Kader duurt circa 18 dagen,	plus	per	certificaateenheid	een	examenmoment	en	vindt	plaats	
in de periode van oktober tot juli in het opleidingscentrum van TECTUM in Nieuwegein.  

Lesdagen zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur en bestaan uit twee lesblokken, 
met tussendoor een door TECTUM aangeboden maaltijd.
Naast de lessen moeten deelnemers rekening houden met tijd voor zelfstudie, 
het voorbereiden en maken van verschillende opdrachten en examens.

KOSTEN & INSCHRIJVING
Voor nadere informatie over de Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche, 
kosten, subsidies en inschrijving, kunt u contact opnemen met de opleidingsadviseurs van TECTUM.

OKD-KADER



HET OKD-TOP-DIPLOMA BESTAAT UIT 
VIER CERTIFICAATEENHEDEN:
1. Personeelsmanagement
2. Financieel management
3. Marktgericht ondernemen
4. Bedrijfsvoering

TOELATINGSEISEN
Voor deelname aan de OKD-Top is voldoende 
vooropleiding en/of ervaring vereist. Iedereen 
met het diploma OKD-Kader, Voortgezette 
Opleiding Dakdekker met de specialisatie 
Bitumineus en Kunststof Dakdekken óf een 
diploma Kaderfunctionaris op niveau 4 van de 
Beroepsopleiding Dakdekker, mts-Bouwkunde, 
meao of havo wordt rechtstreeks toegelaten. 
In andere gevallen beoordeelt de examencommissie 
van VEBIDAK of iemand kan deelnemen. 
De examencommissie beslist ook of een deelnemer 
in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen 
van	certificaateenheden.

Het	diploma	OKD-Kader	geeft	samen	met	het	diploma	
OKD-Top recht op het diploma OKD-Ondernemer.

Alle diploma’s voor de OKD zijn erkend door de 
branchevereniging VEBIDAK. De inhoud en eind-
termen van de opleidingen worden vastgesteld in 
de Werkgroep Opleidingen van VEBIDAK.

OPLEIDINGSDUUR
De OKD-Top duurt circa 16 dagen plus een 
examenmoment	per	certificaateenheid	en	vindt	
plaats in de periode van oktober tot juli in het 
opleidingscentrum van TECTUM in Nieuwegein.  

Lesdagen zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur en bestaan 
uit twee lesblokken, met tussendoor een door 
TECTUM aangeboden maaltijd.

Naast de lessen moeten deelnemers rekening houden 
met tijd voor zelfstudie, het voorbereiden en maken 
van tentamens en verschillende opdrachten en 
examens. Aan het eind van de opleiding schrijven 
de deelnemers een bedrijfsplan.

KOSTEN & INSCHRIJVING
Voor nadere informatie over de Ondernemers- en 
Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche, kosten, 
subsidies en inschrijving, kunt u contact opnemen 
met TECTUM.

OKD-TOP
Deze opleiding bereidt voor op het ondernemerschap of integraal management. 
Ondernemersvaardigheden staan centraal.



Bezoekadres
Groningenhaven 4
3433 PE  Nieuwegein

Bel
(030) 601 81 50

Postadres
Postbus 1306
3430 BH  Nieuwegein

Mail & Web
info@tectum.nl
www.tectum.nl

W a a r o m  T E C T U M ?
Scholing en opleiding zijn belangrijk voor behoud en toename van vakmanschap 
in de dakbedekkingsbranche. 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 medior en senior functies.
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