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OKD
Afgelopen dinsdag is voor het seizoen 2014-2015 een nieuwe lichting studenten met de OKD van start
gegaan. Indien u denkt, daar had ik aan mee willen doen, dat kan nog! Wanneer u zich deze week
nog aanmeldt, zorgen wij ervoor dat u dinsdag kunt starten en zullen wij een inhaalmoment plannen,
ter compensatie van de eerste gemiste lesmiddag/-avond. We willen graag iedereen ter wille zijn, ook
diegene die per ongeluk is vergeten om zich in te schrijven voor de OKD.
IOP (Individueel OntwikkelingsPlan)
In het kader van het Sectorplan BIKUDAK is er in principe voor iedere dakdekker een viertal extra
scholingsdagen beschikbaar. Op basis van een IOP maken werkgever en werknemer afspraken over
extra scholing. Voor deze extra scholingsdagen gelden dezelfde subsidievoorwaarden als voor de normale vergoedingen voor korte cursussen. Indien u hierin interesse heeft en u wilt hiervan in de komende (winter)periode nog gebruik maken voor uw werknemers, laat u dan voorlichten door onze opleidingsadviseurs. Zo gepiept!
TopFit4TheJob
Bovengenoemde cursus wordt wegens groot succes ook het huidige cursusseizoen weer aangeboden.
Naast workshops met betrekking tot duurzame inzetbaarheid (gezonde voeding en leefstijl/
veranderend vakmanschap/de toekomst op het dak) wordt de dakdekker ook een Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO) aangeboden. Dit alles voor de gemiddelde dagprijs van een korte
cursus, zoals u gewend bent van TECTUM. Onder aftrek van de beschikbare subsidies, een gering bedrag voor een inhoudelijk zeer waardevolle cursus en PMO/PAGO.
VCA / VCA VOL
Het diploma VCA of VCA VOL is 10 jaar geldig. Voor het einde van de geldigheid dienen bezitters van
het diploma opnieuw examen te doen. Om uw diploma opnieuw te behalen, kunt u zich op verschillende manieren voorbereiden op het examen. Bij TECTUM kan dat met een tweedaagse of een
ééndaagse cursus (de VCA-/VCA VOL-cursus of de VCA-/VCA VOL-herhalingscursus). Meld uw medewerkers ruim vóór het verstrijken van de verloopdatum van het diploma aan, dan kunnen wij tijdig
een cursus voor u organiseren.
Skillcard
In oktober zijn de Skillcards 2014-2015 verstuurd aan iedereen die in de afgelopen jaren een korte
cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak (3 jaar) of een BHV-cursus (2 jaar) bij TECTUM heeft gevolgd, of in de afgelopen jaren heeft deelgenomen aan een vakopleiding. Via de Skillcard toont de
individuele dakdekker zijn vakmanschap aan en het dakbedekkingsbedrijf zijn scholingsgraad. Niets
ontvangen? Laat het ons weten. Wij zoeken het graag voor u uit!
EVC en de vakopleiding
Naast de bekende vakopleidingen is er weer de mogelijkheid tot diplomering via EVC-trajecten. Voor
de zeer ervaren dakdekker, die nog geen vakopleiding heeft, maar het wel verdient op basis van
ervaring en de opgedane kennis, is er het EVC-ervaringscertificaat. Dit kan leiden tot een erkend vakdiploma. Iedere dakdekker, die hier voor voelt, kan zich aanmelden bij TECTUM. Je vakmanschap
uitgedrukt in een diploma. Wie wil dat nu niet?
Werken in het buitenland
Regelmatig worden onze leerling-dakdekkers door inlenende bedrijven ingezet op projecten in het
buitenland. Bij bedrijven uit met name de grensstreek (België en Duitsland) komt dit regelmatig voor.
Aan het werken van medewerkers in het buitenland worden extra eisen gesteld. Elk land kent daarin
zijn eigen voorwaarden en regels. Wanneer bij controle blijkt dat werknemers niet over de juiste papieren en/of vergunningen beschikken, kunnen daar forse boetes uit voortvloeien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat opleidingen.
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