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Diploma-uitreiking 
2011 succes
Ruim 850 genodigden hadden 
de moeite genomen om naar 
Nieuwegein te reizen om daar 
met z’n allen nagenoeg 200 
geslaagden in het zonnetje te 
zetten. Bridget Maasland 
presenteerde de avond. 
> pag. 4/5/6

Leermeesters
geschoold
Onlangs werden leer-
meesters voorbereid 
op hun taak om jonge 
leerling-dakdekkers tot 
volwaardige vakgenoten 
te laten uitgroeien.

> pag. 3

Personeel voor 
de toekomst
Samen met Geert-Jan Vogels is 
Ward Schröder directeur van 
de Van Doorn-groep. Sinds een 
klein jaar is hij tevens bestuurslid 
van TECTUM. Een functie waar hij 
in eerste instantie wat sceptisch 
tegenover stond.
> pag. 8
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Middelbaar of 
hoger geschoold
 

Bij deze editie
van het TEcTum-
Journaal treft u de 
nieuwe Studiegids 
2011-2012 aan. 
Deze staat boorde-
vol informatie over 
de opleidingen
en cursussen 
die TEcTum het 
komende seizoen 
zal aanbieden. Via 
het datumoverzicht 

kunt u van een aantal cursussen exact nagaan 
wanneer deze worden gegeven. Zo kunt u er in 
uw planning alvast rekening mee houden. Wat 
er niet in staat, is dat TEcTum speciaal voor 
leden van branchevereniging VEBiDAk twee 
masterclasses organiseert: ‘marketing’ en 
‘Sturen op cijfers’. Deze masterclasses zijn 
bedoeld voor het middelbaar en hoger  
personeel.
 
OKD
ook op een andere wijze kan het middelbaar en 
hoger personeel goed bij TEcTum terecht. 
Naast de masterclasses, biedt TEcTum namelijk 
de ondernemers- en kaderopleidingen Dakbe-
dekkingsbranche (okD) aan. Deze opleidingen 
brengen de deelnemers op een plezierige wijze 
in aanraking met alle facetten van de dakbedek-
kingsbranche. met de okD garandeert TEcTum 
dat het kaderpersoneel of de (aankomende) 
ondernemer up-to-date geschoold wordt. Na de 
zomer gaan de okD-kader en okD-Top weer van 
start. Er zijn nog plaatsen beschikbaar waarvoor 
u zich kunt aanmelden. in overleg kunt u zich 
desgewenst ook alleen inschrijven voor aparte 
cursusonderdelen (certificaateenheden).
 
Dak Academie
Tevens kan worden gemeld dat TEcTum voor 
Dakvakmanschap als Dak Academie samen-
werkt met BDA Dak- en Gevelopleidingen. 
Dak Academie heeft eveneens een doeltreffend
cursusprogramma voor het middelbaar en 
hoger personeel. ook hiervoor is een studiegids 
ontwikkeld. Tot slot is nog van belang dat het 
recht op scholing door cAo-partijen aan de 
werkgevers van het uTA-personeel in de 
BikuDAk-sector is toegekend. Zij krijgen daar-
mee toegang tot de bedrijfstakeigen regelingen 
inzake scholing. n 

WiLT u mEER WETEN oVER DE mASTERcLASSES, okD 

oF DAk AcADEmiE? RAADPLEEG DAN DE WEBSiTE, VRAAG 

EEN SPEciALE BRocHuRE AAN oF NEEm coNTAcT mET 

oNS oP.  

Studiegids 
2011-2012

T raditiegetrouw levert het 
opleidingsbedrijf een hoog 
percentage geslaagden voor 

de dakbedekkingsbranche af. 
Zonder overdrijving kan worden 
gesteld, dat de sector wat oplei-
den betreft tot de best scorende 
opleidingsbedrijven in de Neder-
landse bouw behoort. Dit komt, 
omdat er altijd gestreefd wordt 
naar een permanente kwaliteit in 
een voor iedereen herkenbare 
opleidingsstructuur. met veel 
enthousiasme dragen vele des-

kundigen daaraan dagelijks hun 
steentje bij. Daardoor kunnen  
leerling-dakdekkers en deelne-
mers aan EVc-trajecten of okD er 
van op aan dat zij zich na de oplei-
ding op niveau zullen waarmaken, 
waarbij werkgevers zich verzekerd 
weten van uitstekend geschoolde 
werknemers. De diploma-uitrei-
king is het feestelijk hoogtepunt 
na een jaar hard werken om zich te 
kwalificeren. Zoals altijd worden 
alle geslaagden in het middelpunt 
van de belangstelling gezet.  

Er komen honderden belangstel-
lenden op af. Toch zijn de geslaag-
den niet de enigen die TEcTum op 
zo’n avond in het zonnetje zet.  
 
Aan scholing en opleidingen wer-
ken tientallen betrokkenen mee. 
individuele werkgevers, sociale 
partners, vertegenwoordigers van 
Roc en Fundeon, docenten, exami-
natoren, leermeesters, partners 
van cursisten, toeleveranciers en 
anderen. Zij allemaal leveren een 
bijdrage om de vakbekwaamheid 

op het platte dak te vergroten. 
Scholing in de dakbedekkings-
branche is een zaak van velen. 
Daarom is de diploma-uitreiking 
van TEcTum niet alleen de feest-
avond voor de geslaagden, maar 
ook een avond die de samenwer-
king van deze partners in de dak-
bedekkingsbranche tot uitdruk-
king brengt. Dit jaar was dat niet 
anders. n

LEES HET VERSLAG oP PAGiNA 4, 5  

EN 6 VAN DEZE EDiTiE.  

Scholing loont

D e cursus was opgedeeld in een aantal 
korte workshops die onder meer 
betrekking hadden op de onder-

neming, het werken, presentatie en  
communicatie, communicatiegedrag en het 
voeren van een gesprek. Allereerst werd in 
deze korte cursus de onderneming Adaktis 
doorgelicht op organisatie, exploitatie en 
arbeid. De bedoeling daarvan was om de 
deelnemers inzicht te geven in hun eigen 
rol binnen de onderneming. Naast goed 
technisch werk leveren, betekende dat ook 
kijken naar de onderlinge samenwerking en 
de goede omgang met klanten. Vakmatig 
handelen versus communicatief handelen, 
kortom het visitekaartje van het bedrijf zijn. 

uiteenlopende communicatievormen pas-
seerden daarvoor de revue, waarbij tevens 
ingegaan werd op presentatietechnieken, 
de afhandeling van een klacht en conflict-
hantering. Er werd met elkaar gesproken 

en gelachen over het eigen communicatie-
gedrag en mogelijke punten van verbete-
ring daarin. Natuurlijk werd dat ook ge-
oefend. Zoals in het tweegesprek waarbij 
iemand ter verantwoording werd geroepen 
vanwege diens voortdurende pesterijtjes 
op de werkvloer. 

Terzijde kan nog worden gemeld dat deze 
maatcursus eveneens kort ingaat op de 
rechten en plichten die ondernemer en 
werknemer ten opzichte van elkaar hebben. 
Achteraf blijken de deelnemers een positief 
gevoel te hebben overgehouden aan de 
maatcursus. Het was veel minder theo-
retisch dan ze hadden verwacht. En zeker, 
ze hadden er wat van opgestoken. Want 
terecht of onterecht, de klant heeft altijd 
gelijk. 

ook directeur Anne Hoekstra, die tegen het 
einde van de cursus aanschuift, is tevreden. 

Communiceren kun je leren
In Hoogeveen heeft het personeel van Adaktis deelge-
nomen aan een eendaagse maatcursus ‘Communicatie 
en Kwaliteit op het Werk’. Daarin stonden Adaktis, 
diens klanten en werknemers centraal. 

De vakopleidingen, EVC-trajecten, korte cursussen en OKD 
van TECTUM voor Dakvakmanschap zijn uiterst succesvol. 

“Vaktechnisch zijn deze jongens goed onderlegd. 
Dat kun je wel aan TEcTum overlaten. maar zowel 
in- als extern gericht, wil ik dat ze daarnaast in hun 
gedrag en verbaal goed uit de verf komen. Daar-
voor is zo’n cursus een prima opstap. Bovendien 
komt zo’n dag in Hoogeveen het groepsgevoel ten 
goede. En ook daarbij heb je als ondernemer baat.”  
n

Anne Hoekstra
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Column
Bootje huren

ik hoop dat iedereen weer gezond en uitgerust is 
teruggekeerd van vakantie. Als mensen weggaan, 
wens je dit iedereen toe, waarbij je er direct vanuit 
gaat dat het ook zal gebeuren.

ondertussen weten we wel beter. Helaas zijn  
er de meest vreselijke zaken die je kunt mee-
maken, je hoeft er maar voor naar de televisie 
te kijken en je weet waar ik over praat. of zo’n  
confronterend bericht in de krant, waarin je leest 
wat een bepaalde familie is overkomen, vreselijk 
gewoon, je moet er niet aandenken dat het jezelf 
allemaal overkomt, maar je mag er best eens bij 
stilstaan als het een ander is overkomen.

De vakantie is om van te genieten, helaas kan het 
ook je hele leven op de kop zetten. En je moet het 
dan afkloppen op blank hout als je niets van dat al 
hebt meegekregen. En als je dan wat meemaakt, 
gewoon wat klein leed, dat is al meer dan voldoen-
de. Een  hoofdpijntje (als gevolg van wellicht iets 
te veel Prosecco op een avond), wat diarree omdat 
het eten in het buitenland toch ook niet altijd goed 
valt, bladluis op je caravan (en dan niet zo’n heel 
klein beetje), omdat je net onder de verkeerde 
boom je boeltje hebt uitgepakt en neergezet of 
een blaffende hond van de achterburen, die je de 
halve nacht wakker houdt. kortom, hele flauwe 
kleinigheden, waaraan je eigenlijk niet eens meer 
denkt en heel erg over moet peinzen om er über-
haupt aan terug te denken. maar op dat moment 
was het wel echt even leed voor je… Zo had ik de 
mevrouw van de botenverhuur die vergeet, aan het 
einde van de dag bij het terugbrengen van het 
bootje, onze aanbetaling te verrekenen. Als ik haar 
hier fijntjes op wijs, is ze nog boos ook. Nu moet 
ze namelijk de rekening opnieuw maken en had ik 
haar dat niet wat eerder kunnen zeggen. ik voeg 
haar fijntjes toe “…this is your shop, not mine, 
so you should remember it…”. 

Volgend jaar ga ik wel weer terug naar dezelfde 
vakantiebestemming en waarschijnlijk huren we 
ook wel weer een bootje voor een tocht over het 
comomeer. Je komt namelijk op plaatsen die je 
anders nooit zult zien. maar ik huur het bootje 
wel ergens anders. Er zijn gelukkig meer boten-
verhuurders. En zo zijn er altijd meer bedrijven, de 
klant wacht niet, maar gaat echt naar de ander als 
de service niet goed is. En aan duidelijkheid mag 
niets te wensen overgelaten worden. ik heb het de 
mevrouw van de botenverhuur alleen niet kunnen 
uitleggen, dat is wel jammer. Zij spreekt nauwe-
lijks Engels en ik geen italiaans. communicatie-
probleempje heet dat. Dus dan maar voor haar een 
klant minder. Zij weet niet waarom, maar ik heb er 
een goed gevoel bij! Eerlijkheid in zaken doen gaat 
mij namelijk echt boven alles.

karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

Beide opleidingsbedrijven hebben elkaar 
gevonden in de samenstelling van een uitge-
kiend cursusprogramma voor het middelbaar 
en hoger personeel van uiteenlopende bedrij-
ven en instanties. Een belangrijke prikkel 
vormde bovendien het recht op scholing dat 
cAo-partijen in de BikuDAk-sector recent 

hebben toegekend. Daarmee wordt toegang 
verkregen tot de tegemoetkomingsregelingen 
voor scholing en opleidingen van het Sociaal 
Fonds BikuDAk.

Dak Academie is een bundeling van inzicht, 
kennis en kunde waarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan 
een nog grotere professionaliteit, 
zowel in de dakbedekkingssector als daar-
buiten. met Dak Academie wordt het scho-
lings- en opleidingsprogramma van TEcTum 
voor Dakvakmanschap en BDA Dak- en 
Gevelopleidingen verder verfijnd.  n

Krachtenbundeling in Dak Academie
Met ingang van dit jaar kent de dakbedekkingsbranche een nieuwe scholings-

vorm onder de naam Dak Academie. Dak Academie is een samenwerking 

tussen BDA Dak- en Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap.

Symposium Dak Academie
Op 21 november 2011 organiseren 
TECTUM voor Dakvakmanschap en 
BDA Dak- en Gevelopleidingen onder 
de noemer van Dak Academie een 
symposium voor ondernemers. 

Dit symposium staat in het teken van het  
toekomstig ondernemerschap en de wijze waar-
op Dak Academie daaraan een vakinhoudelijke 
bijdrage kan leveren. De functie van het dak ver-
andert als gevolg van innovatieve toepassingen. 
Daarbij stellen opdrachtgevers in toenemende 
mate andere eisen aan kwaliteitsborging, duur-
zaamheid en processturing. in het licht van de 
aanbestedingsprocedures, zal dit uiteindelijk 
effect hebben op de gunningcriteria voor zowel 
grote als middelgrote ondernemingen. om daar-
in mee te gaan zullen er aanvullende competen-
ties van medewerkers en wellicht ook van uzelf 
worden verlangd. Het symposium brengt u op  
de hoogte van de belangrijkste trends en ont-
wikkelingen bij onze opdrachtgevers, zoals 
gemeenten en woningcorporaties en scherpt  
uw visie ten aanzien van de toekomst en uw 
ondernemerschap aan. Tevens wordt duidelijk 
gemaakt hoe Dak Academie u daarin succes-
vol terzijde kan staan. Het symposium van
Dak Academie wordt van 14.00 tot 18.30 uur 
georganiseerd in het NBc in Nieuwegein. n

ALLE kANDiDATEN ZuLLEN mETTERTiJD GERicHT 

BENADERD WoRDEN. u oNTVANGT DAN ook HET 

PRoGRAmmA VooR DEZE DAG. mocHT u VooR 

21 NoVEmBER A.S. GEEN uiTNoDiGiNG oNTVANGEN 

HEBBEN, mAAR BEHooRT u WEL ToT DE DoELGRoEP 

EN BENT u GEïNTERESSEERD, NEEmT u DAN coNTAcT 

oP mET DAk AcADEmiE.

Kritiek op MBO-besturen
in de Tweede kamer bestaat ernstige kritiek op 
de besturen van mBo-scholen. ‘Totaal losge-
zongen onderwijsmanagers, veel geklungel 
met roosters, gebrek aan praktijkbegeleiding, 
slechte studievoorlichting, een slordige en 
rommelige sector’, aldus enkele citaten van 
kamerleden.

minister marja van Bijsterveld van onderwijs wil 
meer tijd uittrekken voor rekenen en taal, de 
opleidingen inkorten van vier naar drie jaar en 
een maximum stellen aan het aantal stage-uren. 
Van mBo-zijde werd gereageerd dat de kamer 
en minister erkennen dat het mBo voor alles 
een beroepsopleiding is. “D’s en t’s correct 
schrijven is een eis, ook voor jongeren die niet 
doorstromen naar het HBo, maar dat moet niet 
de kern zijn van het beroepsonderwijs,” aldus 
mBo-raadvoorzitter Jan van Zijl. Van Bijsterveld 
kondigde verder aan dat ze het toezicht op de 
scholen gaat verbeteren en dat ze de Roc’s zal 
aansporen om hun opleidingen zo kleinschalig 
en herkenbaar mogelijk te presenteren. Zoals 
TEcTum in feite al meer dan tien jaar doet.  n

Nog steeds actueel:
BIKUDAK C1-waaier 
op deze waaier zijn
in steekwoorden de 
belangrijkste regels 
en eisen terug te
vinden die bij het wer-
ken op hoogte een rol 
spelen. De BikuDAk c1-waaier wordt uitge-
reikt aan iedere deelnemer die  de c1-cursus 
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ of de 
herhalingscursus met succes heeft afgerond.

BHV-Dakpas
met de BHV-
Dakpas toont u 
aan dat u de 
TEcTum-cursus 
‘Bedrijfshulp-
verlener Dak’ of de Herhalingscursus met 
succes heeft afgerond. u weet hoe u 
als hulpverlener dient te handelen bij 
calamiteiten op het werk.

Leermeesterpas
met de Leer-
meesterpas toont 
u aan dat u als 
leermeester 
gecertificeerd 
bent. u heeft via 
TEcTum de Leermeestercursus, dan wel de 
verplichte nascholingsdag (VAo-Dak), 
gevolgd.  n

Dakrandbeveiliging op dakmodellen
TECTUM is er alles aan gelegen om het werken 
op daken nog veiliger te maken. Om leerling-
dakdekkers in een zo vroeg mogelijk stadium 
bewust te maken van de eisen die ten aanzien 
van het werken op hoogte gelden, worden ze 
gedurende hun opleiding geconfronteerd met 
een dakrandbeveiliging op de dakmodellen in 
de opleidingslocatie.  n

in de ‘oude’ opleidingsruimte in mierlo werd voor 
de laatste keer een proeve van bekwaamheid af-
genomen voor leerling-dakdekkers op niveau 2 
uit de regio Zuid-Nederland. op dit moment vinden 
op hetzelfde terrein de laatste bouwactiviteiten 
plaats voor de nieuwe opleidingslocatie van 
TEcTum. Tegen het eind van het jaar moet deze 
operationeel zijn. De nieuwe praktijkhal krijgt een 
omvang van ongeveer 20 bij 27 meter. Langzamer-
hand verrijst er een moderne opleidingslocatie 
van TEcTum voor Dakvakmanschap met alle 
faciliteiten van dien.  n

Gespot in de regio: Mierlo

Oproep over veiligheid
Leveranciers en fabrikanten worden nadrukke-
lijk uitgenodigd om TEcTum in het bezit te 
stellen van de door hen op de markt gebrachte 
veiligheidssystemen en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Dit heeft tot doel om cursisten 
aan de vakopleidingen en deelnemers aan 
veiligheidscursussen vertrouwd te maken met 
de diversiteit aan attributen en systemen die 
het veilig en gezond werken op hoogte bevor-
deren. VooR mEER iNFoRmATiE kAN coNTAcT 

WoRDEN oPGENomEN mET ADRi DE VoEST, mANAGER 

oPLEiDiNGEN TEcTum.

Bouwplaats voor de nieuwe 
opleidingslocatie.

Studiegids
2011
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Aan de slag in de praktijk met TECTUM-docent Peter van der Dussen. Uitreiking van het certificaat door hoofd-
docent Kees Huizer van TECTUM.

D it vraagt het nodige aan logistiek, veilig-
heid, vakmatigheid en teamgeest. Zo reist 
er vooraf altijd een delegatie van TECTUM 

naar de Moldavische hoofdstad om de staat van 
het beoogde dak te inspecteren. De omvang  
van dit werk wordt gefotografeerd, op video 
vastgelegd en heel precies in kaart gebracht. 
Terug in Nederland wordt een materiaalstaat 
opgesteld, de logistiek geregeld en er wordt 
voor alle betrokkenen een informatieavond 
belegd. Zoals altijd is TECTUM-docent John 
Verkaik degene die aan de touwtjes trekt. 
Dit jaar was dat niet anders. 

Samen met mede-docent Berry Aalberts  
inspecteerde hij de te bedekken daken. Verkaik: 
“Het is de derde keer dat we op hetzelfde com-
plex aan het werk gaan. Dit keer gaat het om 
niet zo gek grote daken. Qua afmetingen moet 
je denken aan 2 x 125 meter. Zoals altijd zijn 

het wel sterk verwaarloosde daken. Er zitten 
behoorlijke randen aan. Het sloopwerk is aan-
zienlijk. Er moet zeker zo’n 6 à 7 centimeter 
vanaf.”
Samen met leerlingen van de lokale ambacht-
school wordt dat sloopwerk voorafgaand aan 
het project in Moldavië afgerond. In de tweede 
week verschijnt de delegatie van TECTUM met 
de TECTUM-Award winnaars en toegevoegd 
docent Peter van der Dussen, om de klus onder 
leiding van TECTUM-directeur Karel-Jan Baten-
burg te klaren. Het mooie van Moldavië is dat er 
ook een ideële doelstelling aan ten grondslag 
ligt. “We nemen niet alleen materiaal mee om 
die daken te bedekken, maar ook bijvoorbeeld 
schoolmeubilair, zodat er een klaslokaal kan 
worden ingericht. Bovendien brengen we de 
leerlingen van de ambachtschool de eerste 
beginselen van het dakdekken bij.” n
(ZIE OOK PAGINA 4) 

Aan Moldavië vooraf
Tot op heden voeren de winnaars van de TECTUM-Award 
een dakbedekkingsproject uit in Chisinau, de hoofdstad van 
Moldavië. De projecten in Moldavië worden altijd uitstekend 
voorbereid. Het gaat immers om werk dat in een kleine 
week tijd moet worden uitgevoerd.

Leermeesters zijn belangrijk voor de dakbedek-
kingsbranche. Door leerling-dakdekkers goed 
op te leiden, blijft een onderneming beschikken 
over bekwame en breed inzetbare medewer-
kers. Bovendien is het hebben van een leer-
meester één van de eisen om als leerbedrijf te 
worden erkend. Leermeesters dragen de verant-
woordelijkheid voor het leerproces van de leer-
ling-dakdekkers op de werkplek en leiden hen 
op. Voor een leermeester is het belangrijk dat 
hij het overdragen van kennis beheerst, weet 
hoe hij met jongeren moet omgaan en kan 
vertellen hoe het opleidingsproces in elkaar 
steekt. Leermeesters brengen leerling-dak-
dekkers niet alleen de fijne kneepjes van het 
vak bij, maar stimuleren ook hun persoonlijke 
ontwikkeling. De beste vakman hoeft daarom 
nog geen goede leermeester te zijn. De vier-
daagse Leermeestercursus van Fundeon gaat 
naast een algemeen deel, waarin wordt inge-
gaan op de leeromgeving en het opleidings-

kader, onder meer in op de verscheidenheid 
aan deelnemers, de begeleidingstaken, schrif-
telijke en mondelinge communicatievormen, 
gesprekstechnieken, instructie geven, beoor-
delen en administratieve verplichtingen, met 
uiteindelijk de afrondingsfase tot slot. In deze 
cursus gaat het niet alleen om theoretische 
lesstof. 

Er wordt bij tijd en wijlen druk in de praktijk 
geoefend. Tussen de bedrijven door worden 
de leermeesters toetsen afgenomen. Bij goed 
gevolg ontvangt de deelnemer aan deze cursus 
het certificaat Leermeester met de bijbehoren-
de Leermeesterpas. Deze pas is twee jaar 
geldig. Daarna volgt een verplichte nascho-
lingsdag om de erkenning als leermeester te 
behouden. Door deel te nemen aan de TECTUM-
cursus VAO-Dak wordt overigens aan deze 
nascholingsverplichting voldaan.   n 
(ZIE OOK PAGINA 8)

Omdat niet geschoten altijd mis is, wilde hij 
het wel eens als dakdekker gaan proberen. 
Zodoende reageerde hij, zeventien jaar oud, 
op een advertentie van Schadenberg Dak-
werken. Leerling-dakdekkers werden er 
gezocht. Hij werd uitgenodigd voor een 
gesprek. Het eerste wat hem werd verteld, 
was dat hij een opleiding moest volgen. “Ik 
dacht: dit kan niet waar zijn. Een opleiding 
volgen? Naar school? Wat ik helemaal vreemd 

vond, was dat me gelijk een arbeidsovereen-
komst met TECTUM werd voorgelegd. Die 
tekende ik en toen zat ik eraan vast. Ik moet  
je zeggen dat TECTUM de allereerste school 
was waar ik me totaal op m’n gemak voelde.  
Zoals iedereen begon ik op niveau 2 met de 
Basisberoepsopleiding Dakdekker. Branden 
gaf me echt een kick. Dat gevoel kent alleen 
een dakdekker. Wat ik op school leerde, paste 
ik zo veel mogelijk toe in de praktijk. Soms 

nam zelfs mijn voorman andere wijzen van 
werken van me aan. Dat streelde me wel. Ik 
vond het een leuke opleiding en dito ervaring. 
Tegen het einde van deze opleiding gaf ik aan 
dat ik verder wilde leren voor allround dakdek-
ker. Dat werd toegestaan en ik kwam in de 
pilot voor niveau 3 terecht. Een prima oplei-
ding die me veel meer inzicht opleverde in het 
vak. De klas bestond uit een selecte en hechte 
groep leerlingen die serieus genomen werd. 
Zo werd bijvoorbeeld van ons verwacht dat we 
mee zouden praten over de inhoud van deze 
opleiding. Ik ben echt gevallen voor de sector 
en kwam erachter dat ik best leergierig en 
ambi-tieus ben. Ik ben TECTUM daarvoor als 
stimulator erkentelijk. Als onderwerpen me 
tegenwoordig interesseren, dan wil ik er het 
naadje van de kous van weten. Na het diploma 
op niveau 3 te hebben behaald, wilde ik door-
leren. Maar om een aantal redenen kon dat 
niet direct. Ik moest een jaartje wachten. 
Achteraf vond ik dat jammer. Afgelopen jaar 
heb ik de OKD-Kader gevolgd. Met mijn tech-
nische achtergrond dacht ik aanvankelijk dat 
deze opleiding wel mee zou vallen. Maar dat 
viel op sommige punten tegen. De OKD-Kader 
vind ik een aparte opleiding. In feite ben je na 
deze opleiding dakdekker af. Ik ben er met 
een hoog gemiddelde voor geslaagd en werk 
inmiddels als calculator/werkvoorbereider. 
Althans, zo staat het in mijn functieomschrij-
ving. Maar in de praktijk doe ik meer. Ik ben 
ook commercieel actief en doe veel aan acqui-
sitie. Als het aan mij ligt, ben ik er nog niet. Ik 
wil nu de OKD-Top nog volgen. Mijn directeur 
heeft al gekscherend gezegd dat ik moet uit-
spreken dat ik over zes jaar op zijn stoel wil 
zitten. Wat ik zeker weet, is dat ik iets met 
scholing en opleidingen tot dakdekker in 
Turkije wil uitwerken. In een vergelijkbare 
structuur zoals hier met TECTUM. Daarvoor zie 
ik voldoende aanknopingspunten…”   n

De draai gevonden: 
Ismail Yaleze

Ismail Yaleze uit Enkhuizen werkt al vanaf zijn veertiende jaar. 

Naar school gaan was aan hem niet besteed. Op een dag kwam 

hij via een vriend in aanraking met de dakbedekkingsbranche. 

Examencijfers knudde
Leerlingen in het voortgezet onderwijs halen steeds 
lagere cijfers voor hun examen. Vooral in het VMBO 
is de laatste vijf jaar sprake van een neerwaartse 
spiraal. Dit blijkt uit het verslag dat de Inspectie van 
het Onderwijs jaarlijks publiceert. Zo ging in het 
VMBO-t het gemiddelde cijfer voor wiskunde van 
6,4 in 2006 naar 6,1 in 2010. Ook voor Nederlands 
en Engels wordt steeds slechter gescoord. Boven-
dien blijken scholen met vergelijkbare leerlingaan-
tallen vaak heel verschillende resultaten te behalen. 
Zo zijn er scholen waar 26% van de kinderen blijft 
zitten, terwijl er ook scholen zijn waar 48% het jaar 
over moet doen. Om slechtere prestaties tegen te 
gaan, wil het ministerie de regels veranderen. Er 
moeten voortaan minder onbevoegde leraren voor 
de klas komen te staan en leerkrachten moeten er 
veel meer aan doen om het beste uit hun leerlingen 
te halen. Daarvoor is een nieuwe term bedacht: 
het opbrengstgerichte leren. 
Kennelijk heeft TECTUM dat ‘opbrengstgerichte’ 
leren al jaren geleden ingevoerd aangezien meer 
dan 80% van de bedrijven aangeeft bijzonder tevre-
den te zijn over de scholingsmogelijkheden binnen 
de branche. Voorts slaagt het opleidingsbedrijf er 
eveneens al jaren in om grote aantallen leerlingen 
op een goede doelgerichte wijze hun vakdiploma’s 
te laten behalen. n  (BRON: EIB)

Wist u dat...
...van alle 9- tot 12 jarigen in 25 Euro-
pese landen de Nederlandse kinderen 
het hoogste aantal profielen hebben 
op het internet? Ruim 70% heeft een 
persoonlijke pagina op een sociale net-
werksite. Bij de 13- tot 16-jarigen heeft 
Nederland eveneens met 87% één van 
de hoogste scores. Dit blijkt uit cijfers 
van de Europese Commissie.

Leermeesters geschoold
In Nieuwegein werden onlangs leermeesters voorbereid op hun taak om (jonge) leerling-

dakdekkers tot volwaardige vakgenoten te laten uitgroeien. Dat gebeurde gedurende vier 

bijeenkomsten waarin alle facetten van het leermeesterschap aan bod zijn gekomen.
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Vuurdoop
Voor Arthur Leenders betrof het zijn vuurdoop. Voor de allereerste 
keer mocht hij als TECTUM-voorzitter de opening van deze avond 
verrichten. Dat deed hij met verve. Met warme woorden heette hij 
iedereen welkom. “Als ik de zaal in kijk en zoveel mensen zie, dan 
doet me dat enorm veel plezier. We gaan vanavond 199 diploma’s 
uitreiken. Dat is een aantal om trots op te zijn. Trots ben ik ook  
op alle cursisten en deelnemers die met scholing en opleidingen 
geïnvesteerd hebben in hun eigen toekomst en op hun werk-
gevers die dit mogelijk hebben gemaakt.” Gekscherend meldde 
Leenders dat één van zijn redenen voor het voorzitterschap van 
TECTUM het feit was dat hij zodoende invloed kon uitoefenen op 
de presentatrice voor deze avond. Leenders: “Het gaat om een 
vrouw die bekend is uit reclamespotjes, als VJ bij TMF heeft 
gewerkt, BNN at Work en Hoe word ik een Gooische vrouw? heeft 
gepresenteerd, de Oscar-uitreikingen heeft verslagen en regel-
matig bij RTL Boulevard aanschuift. Vanavond zal zij onze ‘Oscars’ 
uitreiken: Bridget Maasland!”
 
Lady in red
Gekleed in een prachtige rode jurk praatte Bridget Maasland 
de avond professioneel aan elkaar. Af en toe een kwinkslag uit-
delend. “Al die getatoeëerde mannen in soorten en maten, ik krijg 
het er nu al warm van”, riep zij de geslaagden één voor één het 
podium op. Zoals te doen gebruikelijk werden hun namen vol 
geprojecteerd op het enorme scherm. Midden in de schijnwerpers 
hoorde daarbij natuurlijk ook de zoen van de gastvrouw: “Eentje 
per persoon, anders trek ik het niet”. 

Bloemen, presentjes en een groepsfoto met deze lady in red 
volgden. Kennelijk onder de indruk van al die mannen om haar 
heen, stamelde Maasland op een gegeven moment dat ze wel 
eens graag op zo’n dak zou willen rondkijken.

Moldavië
Zoals ieder jaar werd er op indrukwekkende wijze verslag gedaan 
van de activiteiten van de winnaars van de TECTUM-Award 2010
in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Dit als gevolg van CAO-
afspraken. Er is dit jaar verder gewerkt aan het bedekken van de 
daken op het plaatselijk lyceum. Wederom waren het bijzonder 
barre weersomstandigheden waaronder zich dit voltrekken moest. 
Zoals altijd werd de klus evenwel geklaard. Maasland vroeg de 
winnaars van vorig jaar naar ervaringen. “De temperatuur was 
overdag altijd boven de dertig graden. Het was zwoegen en door-
werken ondanks de hitte. Het was een geweldige ervaring om mee 
te maken. Wat extra voldoening gaf, was hoe blij ze in Moldavië 
zijn met ons vakmanschap.” “Echte bikkels”, noemde Bridget ze.

Hommage
Daarna was het tijd voor een hommage aan het adres van oud- 
TECTUM-voorzitter Jos Hommeles. Leenders zette hem vol in de 
belangstelling. “Scholing en opleidingen vindt Hommeles belang-
rijk. Hij heeft tien jaar in het bestuur van TECTUM gezeten, waar-
van de laatste zes jaar als voorzitter. Ik roem zijn betrokkenheid 
en gedrevenheid. Hommeles heeft een grote bijdrage geleverd 
aan de uitbouw van de scholingsstructuur in de dakbedekkings-
branche. Daarnaast deed hij er nog vele zaken bij. Je kunt zeggen 
dat hij in totaliteit heel veel energie in de dakbedekkingsbranche 
gestoken heeft. Hommeles is een branchebreed denker, een 
ondernemende opleider en een opleidende ondernemer. Daar-
voor heb ik bijzonder veel respect. Voor mij, zijn opvolger, heeft 
Hommeles de lat hoog gelegd. En dat is goed. In kleine kring 
hebben we al afscheid van hem genomen. Bij deze doen we dat 
nog eens dunnetjes over. Namens de dakbedekkingsbranche, 
bestuur en personeel van TECTUM zijn we Hommeles heel veel 
dank verschuldigd. Waarvan, bij deze, acte.” 
➤ Lees verder op pagina 6! 

Traditiegetrouw werkte het zonnige Hollandse weer mee. Als vanouds, want dat dwingt TECTUM af, 
merkte iemand daarover op. Mede daardoor werd de diploma-uitreiking van TECTUM voor 
Dakvakmanschap weer een feest van jewelste. Ruim 850 genodigden hadden de moeite 
genomen om naar het NBC te Nieuwegein af te reizen om daar met z’n allen nagenoeg 200 
geslaagden in het zonnetje te zetten. Zoals altijd werd iedereen hartelijk ontvangen door de 
in strak gala gestoken medewerk(st)ers van het opleidingsbedrijf. Nadat alle cursisten en 
deelnemers hun diploma’s of certificaat ondertekend hadden en van een prima barbecue 
hadden genoten, was het de hoogste tijd voor het formele gedeelte van deze feestavond. 
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Jos Hommeles werd in het zonnetje gezet  
voor zijn jarenlange inzet als voorzitter.

TECTUM-Awardwinnaars van 2010

Zangeres Do

Bridget Maasland
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NiVeAu 2
Brockötter, S.P.M., Bruil, M., Groot, M. de, 
Jansen, R., Kok, I.H., Middelburg, E, Rijswoud, 
M.J. van, Schuurman, A., Wickler, M., Vries, 
E. de, Zanten, J. van, Aarrass, I., Aarts, G.A., 
Ariessen, H., Baars, M., Beest, M. te, Bekker, 
W.O., Boersma, L.D.S., Bosma, A., Bouman, 
M.T.N.C., Brader, D.A., Cicilson, M.B., Diepeveen, 
A.H., Dijk, Y. van, Eijkelenboom, M.A., Elings, W., 
Gestel, L. van, Groen, J.L.J., Güner, E., Haar, T.H. 
ter, Haas, T.E. de, Hâchâche, H., Iliohan, W., 
Jager, P.C. de, Jansen, R., Jongeneel, G., Ligthart, 
P.A., Lux, S., Mateovics, S., Meijer, P., Rombout, 
G., Spoel, B. van der, Stäbler, A., Steffen, M., 
Tenhaef, M.W., Velden, R.G.D.E. van der, 
Zandberg, M.A., Abdel Rahman, B.D., Abdel 
Rahman, C., Beckers, J., Binken, S., Broersen, 
G., Bruijntjes, M., Cloesmeyer, J.P., Dijk, D. van, 
Duijn, N., Geurts, M.J., Hagedoorn, N., Harder, 
L., Heijnis, L.B., Kok, M., Kramer, R.J., Luiten, 

M.C.D., Pater, R., Rokx, M., Rood, B., Rossum, D. 
van, Stavenuiter, H.J., Vink, J.M.A., Visser, S., 
Vos, V. de, Wester, J.H., Zoer, S., Zwaan, R., 
Berkvens, T.H.J., Blanken, M., Brankaert, G.J.F., 
Couwenberg, R.P.L., Endevoets, R.J.G., Fonteyn, 
L.M.G., Frijns, R.P.B., Greijn, R.M.J.C., Hendriks, 
N.C.R., Hofman, B., Jongh, N. de, Laarhoven, 
J.A.P. van, Leenders, T., Lyons, O.T., Maas, N.J.A., 
Nijnatten, J.M. van, Rhee, T.A.J.H. van, Roest, 
H.D., Romijnders, B.V.J.M., Versantvoort, N.A., 
Wit, R. de, Wit, T.C.G. de, Yildizli, U.

NiVeAu 3
Aken, H.J. van, Andringa, B., Bakker, N., Bartels, 
B.G.A., Bastian, M.M.A., Berg, E. van den, Boots, 
I.M.T., Bos, M., Breukel, M.H.J., Brown, J.A., 
Cegielka, G., Douwenga, D., Fritz, R.J.H., Gemert, 
M.T. van, Gorter, J., Haagsma, R., Haak, S., 
Habraken, R.J., Hendrikx, M.H.F., Henning, M.J., 
Hoogen, B.J. van den, Hovestad, K., Huijgens, 

W., Jakoby, N.P., Jansen, B.G.W., Jonge, J. de, 
Koorevaar, E., Laguette, D.P., Morjaan, J.C.J., 
Oeloff, D.A., Oosten, C. van, Roodbeen, M.C.M., 
Ruijter, M.J.M.H. de, Schellinger, T., Schot, J., 
Schouten, R., Smulders, R.A.J., Sollie, T., 
Timmermans, Y.J., Ven, P.W.J.L. van de, Vriend, 
R.A.C., Vriendjes, D., Weel, R., Zijthoff, F.J.P. ten.

NiVeAu 4  
Barkhuis B., Luiten J.L.M.

eVC
Bergen, J.T.E. van, Blaak, A., Heijmans, P.W., 
Kaijadoe, E.A.J., Kol, M.M.G. van, Meulensteen, 
J.P.J.C., Michels, B.P., Nissen, P.J., Nissen, T.J., 
Peters, M.J.G.M., Petrick, R.C., Reemer, M., Valk, 
M.W.J. de, Vermeulen W.T.G., Weijers, J.L.T.M., 
Wit, D. de.

OKD-KADeR eN CeRTifiCATeN
Blom, W.J., Bosma, T., Brinkhuis, M.S., 
Broeksteeg, R.P.J, Cesarini, E.E., Driece, L.S., 
Elbertsen, M., Gameren, J. van, Holkamp, R.C., 
Holst, E., Hoogeveen, T., Houben, J.A., Iseger, M. 
Jacobs, C.P.G., Jansen, R.C.M., Kerkdijk, T.J., 
Kok, M.J., Kooi, J.B.B., Kuiters, J.W., Lux, P.M.E., 
Meerveld, H. van, Roemen, G.H.H., Simonetti, F., 
Vermeulen, E., Vesterink, R., Vet, J de, Wassink, 
T., Weijand, M.J., Yaleze, I., Zuiderwijk, S.J.

OKD-TOP  
Aalberts, B.A.N., Assem, E.R. van der, 
Cornelissen, A.F.A., Dussen, P.M. van der, 
Kuiper, S., Luitgaarden, S.R. van der, 
Sloesarwij, A., Strube, D., Visscher, W.

Jaarlijks hoogtepunt van  de sector
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Geslaagd in 2011!
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Diplomering begint in feite met de aftekening 
van de leeronderdelen in de trajectmap door 
de leermeester. Als dat is gebeurd, kunnen de 
praktijktoetsen (examens) worden afgelegd. 
Daarvoor krijgt de deelnemer een cijfer. Al die 
behaalde cijfers komen samen op het bureau 
van Huizer die deze archiveert en handmatig  
in de computer invoert. Daarbij zitten ook de cij-
fers die de docenten van TECTUM gaandeweg de 
opleiding aan de leerling-dakdekkers gegeven 
hebben. Middels een specifiek programma draait 
de computer vervolgens gemiddelde eindcijfers 
uit. Die gemiddelde cijfers worden overgeheveld 
naar het beoordelingsformulier van Fundeon. 

Vanaf dat moment is het eindresultaat per leer-
ling beschikbaar en is bekend wie er is geslaagd 
en wie niet. Daarvan ontvangen de leerling, 
diens werkgever, Fundeon en TECTUM een 
afschrift ter ondertekening. Ook die onderteken-
de afschriften worden weer gearchiveerd en  
verwerkt. Tot slot komen de behaalde cijfers 
terecht op een vaststellingsformulier dat naar 
het ROC gezonden wordt. Nadien kan dan het 
vakdiploma worden uitgereikt. Huizer doet dit 
werk, dat aan de diploma-uitreiking vooraf gaat, 
trouwens niet alleen. Samen met de administra-
tieve medewerksters van TECTUM zorgt hij 
ervoor dat alles op rolletjes loopt.  n

Er is heel wat werk te doen voordat een vakdiploma kan worden uitgereikt. Hoofd-

docent Kees Huizer kreeg de afgelopen periode te maken met een enorme cijfer- en 

dito formulierenbrij. Hij had het bijzonder druk met de verwerking van alle gegevens.

De weg naar het diploma

➤ Vervolg van pagina 4
Met een staande ovatie en een daverend applaus werd 
dat bekrachtigd. Maar daarmee waren we er nog niet. 
Het woord werd vervolgens gegeven aan Roland Sleutjes 
die Hommeles namens Probasys Benelux toesprak. “Jos 
Hommeles houdt er niet van om in het middelpunt te staan. 
Hij vindt dit te veel gedoe. Hij wil altijd zelf de regie in  
handen houden. Ik weet dat hij van muziek houdt. Daarom 
bied ik hem namens Probasys Benelux bij deze een op- 
treden van zangeres Do aan.” Do zong speciaal voor deze 
betrokken onderwijsman het lied ‘Hij gelooft in mij’. 
Hommeles bedankte nadien iedereen voor de fijne samen-
werking. “Ik heb het werk voor TECTUM met heel veel
plezier en liefde gedaan en ik wens Leenders heel veel 
succes met het mooiste voorzitterschap van Nederland.”   

In de prijzen
Voorts werd tijdens deze diploma-uitreiking de Koos Bech-
told Prijs 2011 aan Wim Visscher van Serco Dakspecialisten 
uit Lemelerveld uitgereikt door de weduwe van de naam-
gever, Riet Bechtold-Luërs. De prijs is bestemd voor de 
deelnemer aan de OKD-Top die het beste studieresultaat 
heeft behaald. Visscher kreeg uit handen van Maasland een 

weekendje naar Antwerpen voor twee personen aange-
boden. Cees Woortman sprak daarna namens de Examen-
commissie OKD de deelnemers aan de OKD toe. 

Tot slot werd uiteraard de prestigieuze TECTUM-Award 2011 
uitgereikt aan de vier dakdekkers die gedurende het oplei-
dingsjaar de meeste onwikkeling hadden doorgemaakt
tijdens de Basisberoepsopleiding Dakdekker op niveau 2. 
Dit jaar ging de Award naar de heren Bas van der Spoel 
(Leemrijse Dak- en Wandtechniek B.V. uit Winterswijk), 
Hendrik Roest (Verhagen Dakbedekking b.v. uit Gameren) 
Job Wester (Wildschut Dakbedekking uit Haarlem) en 
Roland Couwenberg (R.R. Isolatie en Dakbedekking uit 
Gemert). Zij ontvingen een oorkonde plus een prachtig 
Seiko horloge. 

Daarmee zat het formele gedeelte van deze elfde editie van 
de diploma-uitreiking erop. In de tuin van het NBC verzorgde 
Do nog een spetterend optreden. Vanzelfsprekend bleef het 
nog lang gezellig in Nieuwegein! n

Basisberoepsopleiding Dakdekker 98 deelnemers
Beroepsopleiding Allround Dakdekker 44 deelnemers
Beroepsopleiding Kaderfunctionaris (GA)   2 deelnemers 
OKD-Kader 30 deelnemers
OKD-Top    9 deelnemers
EVC, niveau 2 en 3  16 deelnemers

De Koos Bechtold Prijs 2011 werd dit jaar uitgereikt aan Wim Visscher

De TECTUM-Awards 2011 gingen naar 
de heren Couwenberg, Wester, Roest
en Van der Spoel.

Geslaagd!

Kees Huizer
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Lonen

De lonen zijn met ingang van 1 juli 2011 niet 
aangepast. Wel enigszins gestegen is het 
Wettelijk minimumloon (WmL). Daardoor 
vindt er een aanpassing plaats in de salaris-
schalen van nieuwe instromers zonder werk-
ervaring in de sector. Wilt u precies weten 
hoe dit voor u uitpakt, raadpleeg dan de 
website.  n

Diploma’s

Raar maar waar. Zoals praktisch ieder jaar  
liggen er nog steeds diploma’s die afgehaald 
moeten worden. Deze dienen persoonlijk 
ondertekend te worden. Daardoor is een 
bezoek aan Nieuwegein onvermijdelijk. 
u wilt uw vakmanschap toch ook officieel 
kunnen aantonen? Neem dus contact met 
TEcTum op en maak snel een afspraak!  n

Website

Raadpleeg de website www.tectum.nl
als u meer wilt weten over de opleidingen 
in de dakbedekkingsbranche. De website 
staat boordevol leuke en interessante 
informatie. Bovendien zijn via de website 
brochures te downloaden. Blijft u des-
ondanks met vragen zitten, schroom niet 
om contact met ons op te nemen.  n

Prikbord

Gespot in 
de regio: 
Purmerend
in Purmerend waren de dakdekkers van  
Zaanstad Dakbedekking druk doende in een 
maatcursus ‘Brandvrij detailleren’ met dak-
rollen van hun eigen leverancier. in deze cur-
sus werd hen de toepassing van applicaties 
geleerd volgens de uitgangspunten van 
NEN 6050. Het werk viel evenwel stil toen de 
dames van de externe catering zich aandien-
den. ook dat hoort namelijk bij een maatcur-
sus van TEcTum. De lunch is inbegrepen.  n

Deze maakte hem enthousiast. Toen 
er een leerling-dakdekker bij diens 
werkgever werd gezocht, solliciteerde 
Robbert en werd hij aangenomen. Zijn 
vriend leidde hem in eerste instantie 
op. “Eigenlijk was ik vanaf de eerste 
dag al bezig met stroken snijden en 
branden. Achteraf best ongebruikelijk, 
maar ik vond het te gek.” 

Een opleiding kwam al snel in beeld. 
Na een half jaar trad Robbert in dienst 
bij TEcTum en volgde er wat destijds 
nog de Primaire opleiding heette (nu 
Basisberoepsopleiding Dakdekker). 
Een leerzame opleiding, vindt hij. “ik 
had het gevoel dat ik echt een vak aan 
het leren was. Soms werd de praktijk 
me op school anders aangeleerd dan 
dat er in werkelijkheid op onze daken 
werd gewerkt. maar dat maakte niet 

uit. Anders aangeleerd zegt namelijk 
niets over een betere of slechtere uit-
voering in de praktijk. Waar de docen-
ten van TEcTum ook goed in slaagden, 
was me enthousiast maken voor het 
beroep. ik wilde dus verder leren. in 
eerste instantie werd die mogelijkheid 
me door mijn werkgever geboden. 
maar in de praktijk kwam dat er niet 
van. ik heb er herhaaldelijk om ge-
vraagd, maar steeds was er weer een 
andere reden om mij het vervolgtraject 
te weigeren. op gegeven moment was 
ik het beu. ik had er geen zin meer in 
om daar nog te blijven werken en ging 
om me heen kijken. uiteindelijk mocht 
ik bij cAZDAk op gesprek komen. 
Dat verliep goed. Doorgroeien en een 
opleiding volgen op niveau 3 bleken 
geen probleem te zijn. Zodoende  
volgde ik het afgelopen seizoen de 

Beroepsopleiding Allround Dakdekker 
in Nieuwegein.” 

Robbert vond dat een uitstekende 
opleiding. “Anders dan de opleiding 
op niveau 2 wordt er veel dieper op 
het vak ingegaan. Vooral bij de vakken 
Bouwfysica en Bouwkunde vond ik dat 
het geval. mijn ambities? ik wil zo snel 
mogelijk voorman-dakdekker worden. 
Daarover is inmiddels gesproken. We 
hebben de afspraak gemaakt dat ik me 
eerst in die functie ga bewijzen en dat 
we later verder praten over doorleren 
op niveau 4 en eventueel okD-kader. 
Als het aan mij ligt, kom ik ooit bij 
cAZDAk op kantoor terecht. Bijvoor-
beeld als verkoper of projectleider. 
ik wil daar echt de spin in het web 
worden.” Een eigen zaak uiteindelijk? 
“Nou nee, dat dacht ik niet…”  n

De draai gevonden: Robbert Schouten
Robbert Schouten uit Capelle aan de IJssel is 24 jaar. Inmiddels werkt 

hij ongeveer vijf jaar in de dakbedekkingsbranche. Hij kwam met de 

sector in aanraking via een vriend die er als voorman werkte. 

Kunst aan de muur
Na een aanzienlijke verbouwing van het opleidingscentrum in Nieuwegein zijn de werkruimten 
verder verfraaid met prachtige foto’s van fotograaf Peter kraaijeveld die in macro-formaat talloze 
attributen en materialen tonen waarmee dakdekkers tijdens het werk in aanraking komen. 
Bent u in de buurt, neem gerust eens een kijkje!  n

Opmerkelijk
De groei van het aantal ZZP’ers in de bouw zal de komende jaren minder groot zijn dan voorheen. 
Dat wordt ingeschat door het Economisch Bureau van iNG. Van alle sectoren kent de bouw het 
hoogste percentage ZZP’ers. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen door de overheid zitten 
woningcorporaties evenwel krap bij kas. Daarbij stijgt het aantal verkopen van bestaande  
woningen, door onder meer de stijgende rente en de terughoudende opstelling van hypotheek-
verstrekkers, nauwelijks. Voor de renovatiesector schat iNG derhalve een zeer beperkte groei in. 
Een derde van de ZZP’ers werkt als onderaannemer in de nieuwbouw. Nieuwbouw kent hoge  
toppen, maar helaas ook diep dalen. De afgelopen jaren heeft de ZZP’er in de nieuwbouw de 
recessie dubbel gevoeld. Ten eerste zat hij precies in dat gedeelte van de bouw waarin de  
klappen vielen. Bij de afnamestroom was hij direct als eerste aan de beurt. Ten tweede blijken 
bouwbedrijven er alles aan te hebben gedaan om het eigen personeel aan het werk te houden. 
Economisch herstel zal dan ook niet direct tot een grotere vraag naar ZZP’ers leiden.  n

TEcTum heeft een aantal goed uit-
geruste opleidingslocaties voor de 
dakbedekkingsbranche ingericht. 
Deze locaties bevinden zich ver-
spreid over het hele land. Voor de 
regio Zuidwest Nederland wordt 
alles in het werk gesteld om zo 
spoedig mogelijk een geschikte 
locatie te kunnen betrekken. n

midden Nederland oost Nederland
Groningenhaven 4 Zeppelinstraat 7
3433 PE  NiEuWEGEiN 7903 BR  HooGEVEEN
 
Zuid Nederland Noordwest Nederland
Goorsedijk 6 Van iJsendijkstraat 409a

5731 Pc  miERLo 1442 LB  PuRmEREND 
 
Zuidwest Nederland/Regio Rijnmond (i.o.)

Dit zijn onze locaties
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Schröder: “ik vind dat je het terdege 
moet overwegen als de branche een 
beroep op je doet. En zeker als het 
om scholing en opleidingen gaat. 
Daarover geen misverstand. Het is 
belangrijk dat we in onze sector over 
goed geschoold personeel beschik-
ken. Nu, maar ook in de toekomst. 
Als je daaraan je steentje kunt  
bijdragen dan moet je dat doen. 
Achteraf valt me het tijdbeslag voor 
TEcTum mee. De thematiek in de 
vergaderingen is interessant, er 
gebeurt een hoop.”
 
Schröder vertelt dat de Van Doorn-
groep zijn vleugels ver over de lands-
grenzen heeft uitgespreid. Zo worden 
er onder meer zaken gedaan in het 
oostblok, tot Siberië aan toe. 
Persoonlijk is hij zeer gecharmeerd 
van de caribische eilanden zoals 

curacao, Aruba en Bonaire. “ik kom 
daar al jaren. Die eilanden trekken 
mij. Het is net of ik thuiskom. in heb 
er ook veel mensen leren kennen. 
Een Nederlandse vriend runt er  
bijvoorbeeld een architectenbureau 
en via hem heb ik mij op de hoogte 
laten stellen van allerlei bouw- 
projecten. Dat leverde een hoop  
contacten met vervolgafspraken op, 
ook met dakbedekkingsbedrijven. 
Zakelijk gezien kan het er voor de 
Van Doorn-groep best iets worden. 
Er wordt een hoop in dit gebied 
gebouwd. Daarvoor zijn vakmensen 
nodig. Het punt is echter dat die er 
onvoldoende zijn. Bovendien is de 
arbeidsmoraal een andere dan bij 
ons in Nederland. Als jij lekkage aan 
je dak hebt, dan mag je blij zijn als je 
er binnen een week vanaf geholpen 
bent. ook dat kan anders.  

Een vakman die zijn afspraken 
nakomt en een goed dak maakt, zal 
er een goede boterham verdienen, 
net als een goede bedrijfsleider of 
uitvoerder. Voorts is de behoefte aan 
vakscholing voor dakdekkers daar 
volop aanwezig. misschien dat we  
er met hulp vanuit Nederland iets 
kunnen doen. ik ga daarover in 
gesprek met TEcTum. op dit moment 
kun je de dakbedekkingsbranche in 
het caribische gebied vergelijken 
met die van Nederland op het eind 
van de vorige eeuw. Het is pionieren 
geblazen. De ambities in deze regio 
zijn daarentegen groot. Dat geldt 
ook voor de marktkansen.”  n

Personeel voor de toekomst
Samen met Geert-Jan Vogels is Ward Schröder 
directeur van de Van Doorn-groep. Sinds een 
klein jaar is hij tevens bestuurslid van TECTUM. 
Aanvankelijk schatte Schröder in dat het bestuurs-
lidmaatschap vrij veel tijd zou kosten. En tijd is nu 
eenmaal een kostbaar goed voor een ondernemer.

Skaten op het dak?
in Delft krijgt het dak van een bedrijfspand de vorm van een 
halfpipe. uit puur esthetische overwegingen wordt het met 
glimmend aluminiumfolie afgewerkt. De aannemer heeft voor 
het gebogen dak 1 meter brede stalen opleggingen gebruikt 
van 7,20 meter lang. Daarop is uiteindelijk een aantal lagen 
bitumineuze dakbedekking gelegd, die uiteindelijk een 
afwerking met spiegelend EPDm krijgt. Door de gebogen lijn 
is een groot gedeelte van het dak vanaf de begane grond 
zichtbaar. Het aanbrengen van de zilverkleurige folie vindt 
trouwens pas op het allerlaatste moment plaats. Dit, om 
de kans op beschadigingen zo gering mogelijk te maken. 
overigens is het dak niet geschikt om op te skaten.  n

overeind staat, dat men voor de erkenning tot leer-
bedrijf minimaal één gecertificeerde leermeester in 
dienst heeft. De erkenning is opleidingsgebonden. 
Fundeon geeft de erkenning af op basis van de erken-
ningsregeling die van kracht is voor alle vakopleidingen. 
Voortaan moet de leermeester de leerling evenwel zelf 
begeleiden en beoordelen en kan dat niet meer overla-
ten aan derden, zoals de begeleidend vakman. Er moet 
dus altijd een leermeester op de bouwplaats aanwezig 
zijn, zodra daar een leerling-dakdekker aan het werk is. 
Echter, voortaan mag de leermeester op de bouwplaats 
waar hij zelf aan het werk is maar maximaal drie leer-
lingen tegelijk begeleiden. Zijn het er meer, dan moet
er naar rato een leermeester worden toegevoegd. Dat 
geldt ook indien leerling-dakdekkers, verspreid over 
verschillende locaties, aan het werk zijn. 

Daarnaast is de regel voor bedrijven met minder dan 
tien werknemers komen te vervallen. in de oude situatie 
mocht een werkgever zelf als leermeester optreden om 
zich vervolgens te laten bijstaan door een begeleidend 
vakman. Dat kan dus niet meer. Aspirant-leermeesters 
krijgen zes maanden de tijd om zich voor de leermees-
tercursus aan te melden. Twee jaar na het behalen van 
het leermeesterschap, volgt een verplichte nascholings-
dag. Daarmee blijft de erkenning tot leermeester be-
houden. in afwijking tot andere bouwsectoren wordt 
hieraan voldaan als er wordt deelgenomen aan de korte 
TEcTum- cursus VAo-Dak. ingrijpende veranderingen al 
met al. Dat wordt kennelijk ook bij Fundeon begrepen. 
Het erkende leerbedrijf krijgt alle ruimte om naar de 
nieuwe situatie toe te groeien, zo valt als schrale troost 
op hun website te lezen.  n

Vanaf 1 juli 2011 is er het nodige in de erkenningsregeling van Fundeon gewijzigd. Dat komt niet door TECTUM, 

maar wel door aangescherpte wet- en regelgeving. De kern van die veranderingen is om de leeromgeving van jonge-

ren in de beroepsopleiding nog verder te verbeteren en ze een zeer goede en deskundige begeleiding te bieden.

Erkenningsregeling anders

O&O-fonds voor ZZP’er
Als het aan het kabinet ligt moeten zelfstandigen 
zonder personeel in de toekomst aan scholing kunnen 
doen. Daartoe kunnen zij een eigen o&o-fonds oprich-
ten. Dat schrijft minister kamp (Sociale Zaken) in reactie 
op het SER-advies over ZZP’ers. Net als de SER vindt hij 
het van belang dat de ZZP’er levenslang moet kunnen 
leren. De SER ziet daartoe mogelijkheden door ZZP’ers 
gebruik te laten maken van de infrastructuur en de 
kennis van o&o-fondsen. kamp zal cAo-partijen 
oproepen hiervoor gelegenheid te gaan bieden. 

Wel vindt hij het belang dat deze zelfstandigen gaan 
betalen voor de faciliteiten waarvan ze in de toekomst 
gebruik zullen maken. Er is echter een alternatief dat
te maken heeft met subsidies uit het ESF (Europees 
Sociaal Fonds). 
o&o-fondsen kunnen ZZP’ers ook nu al meenemen in 
de aanvraag voor ESF-subsidie. Verder staat het kabinet 
op het standpunt dat het ZZP-schap ten aanzien van 
verzekeringen nadrukkelijk een keuze is voor eigen
verantwoordelijkheid. n

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) bestaat al veertig jaar en is daarmee het oud-
ste structuurfonds in Europa. Het fonds helpt mee om Eu-doelstellingen op het 
terrein van werkgelegenheid in concrete acties om te zetten. meer werk en meer 
mogelijk maken voor iedereen, zijn bijvoorbeeld belangrijke speerpunten voor de 
Eu. Het ESF betaalt mee aan het scheppen van nieuwe en betere banen en aan 
het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Gemeenten en 
cWi’s (arbeidsbureaus), maar ook o&o-fondsen van bedrijven of instanties (SF 
BikuDAk) kunnen het ESF om een subsidie vragen voor activiteiten die mensen 
aan een baan moeten helpen of er toe bijdragen dat ze deze baan behouden 
(scholing en opleidingen). met ESF-steun kan de bedrijfstak via TEcTum oplei-
dingen aanbieden waardoor werknemers zich gemakkelijker zullen aanpassen 
aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Tevens worden EVc-trajecten door het 
ESF ondersteund. ook daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
behoud en verbetering van de werkgelegenheid in de platte dakenbranche. n

ESF-steun
Heel veel cursussen en opleidingen van TECTUM 

komen mede tot stand via een bijdrage van het ESF. 

Ward Schröder
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