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Voorlichting aan
VMBO-scholieren
Eind 2015 heeft
TECTUM voor het
eerst een voorlichting
nieuwe stijl gegeven
aan een groep leerlingen van een
VMBO-school.

I

Is BIMMEN
het nieuwe
bouwen?
BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model.
Het is een nieuwe manier van werken.

D

eskundigen schatten in dat bouwen met
BIM toekomst heeft voor de dakbedekkingsbranche. Het heeft te maken met
het ontwerp, uitvoeren, beheer en onderhoud
van bouwwerken en met nauwe samenwer-

king tussen de betrokken bouwpartners.
Iedere samenwerkingspartner moet bijvoorbeeld bereid zijn om onderling informatie te
delen. BIM heeft dus ook met vertrouwen te
maken.

BIM maakt een te bouwen of renoveren
object op voorhand in 3D zichtbaar. Om
het project te laten slagen, levert iedere
bouwpartner er specifieke vaktechnische
informatie voor aan die, ongeacht de
gehanteerde software, via een centrale
database door iedere betrokkene te raadplegen is. Dakdekkers brengen dus op
het terrein van dakkunde relevante
deskundigheid in die eveneens 24/7 via
de centrale database toegankelijk wordt
gemaakt. Dit geldt ook voor eventuele
tussentijdse wijzigingen. De centrale
database is leidend voor de uitvoering van
het werk. Bouwen met BIM zorgt ervoor
dat iedereen met dezelfde technische ins
& outs werkt en dat er daardoor minder
misverstanden ontstaan over bijvoorbeeld
de voorschriften, uitvoeringseisen of
beheerskosten. Bouwen met BIM vermijdt
risico’s en beperkt de proces- en faalkosten. Met BIM worden dakbedekkingsbedrijven vroeg bij het bouwproces
betrokken. Ze blijven dat tot en met het
onderhoudswerk in de beheersfase. £

FOTO: CTB XRM

Met BIM
worden de faalkosten beperkt.
 In samenwerking met een externe
partner ontwikkelt TECTUM opleidingstrajecten die ingaan op het bouwen met
BIM voor dakdekkers. De cursussen (die
eventueel ook binnen de onderneming
georganiseerd kunnen worden) richten
zich met name op het kaderpersoneel.
Uiteraard zal het werken met BIM eveneens zijn weg vinden in de OKD.

n dit geval ging het om een groep leerlingen uit
de tweede klas van het Schoonhovens College
uit de gelijknamige plaats Schoonhoven. Na een
korte kennismaking in het klaslokaal, werd al
gauw de aandacht verlegd naar de praktijkhal
van TECTUM in Nieuwegein. Onder de deskundige begeleiding van de vakdocenten mochten de
leerlingen zelf met de föhn aan de slag om PVCdakbedekking te verwerken.
Aan het eind van de ochtend werden er nog wat
gadgets weggegeven en vertrokken de leerlingen
voldaan richting hun school. Op deze manier
probeert TECTUM het toch nog onbekende vak
van dakdekker onder de aandacht te brengen
van eventueel toekomstige werknemers. Is er
belangstelling voor een dergelijke voorlichting
aan een VMBO-school in de regio, laat het
TECTUM graag weten. Er kan dan immers snel
een afspraak worden gemaakt en een voorlichting worden geregeld op een van de locaties van
TECTUM. Want: de toekomstige dakdekker zit
immers nu al op het VMBO! £

Nieuwe jas voor
TECTUM-Journaal
Het TECTUM-Journaal heeft een andere
en wat meer bij de tijd passende look
gekregen. Een lichtere uitstraling voor
optimistischer tijden. Zowel het logo,
lettertype, als de lay-out zijn veranderd.
Bovendien wordt er vaker en afwisselender
met kleur gewerkt. De veranderingen
hebben niet alleen betrekking op het
uiterlijk maar ook op de inhoud.
De artikelen zijn korter en worden, met
uitzondering van de interviews, zakelijk en
neutraal geschreven. Wat gebleven is, is
dat het in het TECTUM-Journaal gaat om
de wereld van de dakbedekkingsbranche
in al zijn facetten. £
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KEER PUNT
MO BOTONIC

“Ik stuurde een
gedeelte van mijn
inkomen naar mijn
ouders in Slovenië…”

Mo is 29 jaar en van origine elektromonteur. Zeven jaar geleden vertrok hij
uit Slovenië, samen met drie vrienden,
naar Nederland.

O

m economische redenen. In zijn
moederland was geen droog brood te
verdienen. Ze kozen voor Nederland
omdat ze contact hadden met een detacheringsbureau dat hen hier een baan en huisvesting garandeerde. Ze kwamen terecht
in Zeeland. Al op de aankomstdag kon Mo
’s avonds aan het werk in de haven van
Vlissingen. Schepen lossen. Later volgden
andere banen. Bevroren vlees uitladen bijvoorbeeld. Een overeenkomst tussen al die
banen was dat het vooral zwaar werk betrof.

Volgens Mo werd hij er wel goed voor betaald.
Mo: “Met dat geld kon ik mijn familie voor
een deel onderhouden. Dat moest wel, want
thuis hadden ze het niet breed. Uitzicht op
een beroep leverden al die banen me niet op.
Dat vond ik de eerste jaren niet zo belangrijk.
Ik had het financieel voor elkaar. Voor mij was
dat voldoende.” Na acht maanden hielden de
vrienden van Mo het voor gezien en keerden
terug naar Slovenië. Mo bleef. Hij trok er in
zijn vrije tijd op uit om Nederland beter te
leren kennen, leerde de taal, knoopte vriendschappen aan, kreeg een vriendin, haalde
zijn rijbewijs en schreef zich bij alle uitzendbureaus in zijn omgeving in. Hij verhuisde van
een zolderetage in Kortgene aan het Veerse
Meer naar Goes.

HARTSTIKKE BLIJ
Op een dag bracht een uitzendbureau hem
in contact met Van Doorn Dakspecialist uit
Rilland. Daar ging hij een half jaar aan de
slag. “De eerste tijd was het sjouwen, tillen
en daken vegen. Maar die periode duurde niet
lang. Ik had een goede voorman/leermeester
die me snel met het echte dakwerk in aanraking bracht. Onder zijn toezicht mocht ik
branden. Op een dag vroeg hij wat ik er van
dacht om te worden opgeleid tot dakdekker.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Ik was gelijk enthousiast. Er werd contact
opgenomen met de opleidingsbegeleider van
TECTUM en mij werd duidelijk gemaakt hoe
het opleiden in de dakbedekkingsbranche
in zijn werk ging. Ik werd geplaatst in

Nieuwegein op de Entreeopleiding Dakassistent. In 2015 heb ik daarvoor het diploma
behaald. Voor mij was die opleiding erg
handig. Ik heb er een enorme basis- en
materiaalkennis opgedaan. De taal ging ook
goed. Ik vond de theorie goed te begrijpen.
Voordat ik klaar was met niveau 1 werd me al
gevraagd of ik door wilde leren op niveau 2.
Voor mij geen vraag. Die opleiding volg ik nu
in Mierlo. Als ik daarmee klaar ben, hoop ik
dat ik verder mag leren. We hebben er
inmiddels al over gesproken op de zaak.
De draai gevonden? Weet je, toen ik in
Slovenië woonde, had ik nooit gedacht dat ik
in Nederland als dakdekker zou gaan werken.
Ik ben hartstikke blij dat ik die kans gekregen
en gegrepen heb!” £

DUURZAAMHEID
in vakopleidingen
Leerlingen aan de vakopleidingen volgen extra scholing over het
thema duurzaamheid. Daarmee is vorig jaar voor het eerst gestart.

* Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en gebouwen.
De maat van energiezuinigheid heet EPC.
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De lessen over duurzaamheid worden zowel in het opleidingscentrum in Nieuwegein als op
locatie gevolgd. Er wordt gewerkt met eigen en externe docenten. De thema’s die aan de
orde komen hebben o.a. betrekking op energiesystemen en de aanscherping van de EPCnorm (Energie Prestatie Coëfficiënt*). Ook wordt ingegaan op energiedaken, energielabels
voor nieuwbouwwoningen en duurzame energiebronnen. Bovendien wordt gekeken naar het
meervoudig ruimtegebruik op platte daken en naar de duurzame kwaliteit van gebruiksdaken zoals het groendak, parkeerdak of water- en energiedak. De deelnemers krijgen,
in het kader van een goed milieu, uitleg over het recyclen van bitumineus dakbedekkingsmateriaal en er wordt op locatie uitleg verstrekt over nieuwe soorten dakbedekking.
Het dakdekken van de toekomst passeert de revue en er wordt aandacht besteed aan de
inzetbaarheid van de dakdekkers zelf. Tijdens de Duurzaamheidsweek worden excursies
uitgevoerd bij een producent, een toeleverancier en een dienstverlener. £

Erkende leerbedrijven moeten erkende leermeesters
in dienst hebben. Zij zijn een belangrijke schakel in
de vakopleidingen. Ze stimuleren aankomende vakmensen, begeleiden hen vaktechnisch in de praktijk
en beoordelen de opgedane vakbekwaamheid. Van
een leermeester wordt dus veel verwacht.

E

en uitstekende vakman en iemand die
het leuk vindt, maar ook het geduld
heeft, om kennis en kunde op jongeren
over te dragen, kan prima geschikt zijn als
leermeester. Hoe men de taken ven een leermeester het beste uitvoert, wordt geleerd op
de Leermeestercursus. Deze cursus duurt,
verspreid over een bepaalde periode, vier
dagen. Voor de eerste keer is deze cursus
georganiseerd voor zowel de leermeesters
uit de dakbedekkings- als de betonreparatiebranche.

IN DE LEER GAAN
In de Leermeesterscursus gaat het niet alleen
om de wijze waarop de vakkennis kan worden
overgedragen, maar ook om het werken in
teamverband, arbeidsomstandigheden of
klantvriendelijkheid. Uitvoerig aan bod komt
eveneens de wijze waarop een leerling het
beste kan worden beoordeeld. Praktijk-

situaties worden daarvoor nagebootst en er
worden rollenspelen uitgevoerd om het
resultaat later, in de ‘echte’ praktijk, zo groot
mogelijk te laten zijn. Het ‘Handboek voor
Leermeesters’ dient als leidraad voor deze
cursus.

ERKEND BLIJVEN
De eerste twee dagen van deze bijzondere
Leermeestercursus zitten er inmiddels op.
In januari en februari volgen de laatste twee
cursusdagen. Een leermeester, die deze
cursus met goed gevolg doorloopt, ontvangt
in de dakbedekkingsbranche het certificaat
Leermeester met de bijbehorende Leermeesterpas. Deze Leermeesterpas blijft twee
jaar geldig. Daarna moet men de Leermeester
Nascholingsdag of VAO-Dak (Voorlichting,
Advies en Ondersteuning) volgen om als leermeester erkend te blijven. £

IJK PUNT

Leermeesters
onmisbaar

Rekenen op Bootcamp
De Bootcamp Rekenvaardigheid is bij TECTUM van start gegaan.
De Bootcamp is een pittige training met daarin enkel aandacht
voor de rekenvaardigheid bij de leerling-dakdekker.
Aan de ene kant doet TECTUM dit omdat het
vak rekenen een verplicht examenonderdeel
wordt in de vakopleidingen. Leerling-dakdekkers, die moeite hebben met het rekenen, krijgen tijdens de Bootcamp extra steun
aangeboden om hen beter in het rekenen te
maken.
Het is van belang dat dakdekkers in de
praktijk goed kunnen rekenen, bijvoorbeeld
bij een dakopname of om het aantal dakrollen uit te rekenen dat nodig is om een
dak te bedekken.

WANNEER GESLAAGD?
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de
centrale rekentoets vanaf oktober dit jaar
ging meetellen als verplicht onderdeel voor
het eindexamen (slaag/zakregeling). Dat
gaat voorlopig niet door. De slaag/zakregeling houdt dit jaar in, dat men voor het vakdiploma is geslaagd als het vak Nederlandse taal en het beroepsgerichte programma
met een voldoende wordt afgesloten en dat
de rekentoets is gemaakt. De uitslag van de
rekentoets telt (voorlopig) niet mee voor het
wel of niet slagen. £

ZONNIG NIEUWS
TECTUM heeft een rol gespeeld in de
praktijkexaminering ‘Zonne-energiesystemen voor dakdekkers’.
Een Europese richtlijn schrijft voor dat het
installatiewerk van/aan zonne-energiesystemen
in de toekomst wordt uitgevoerd door (proces)
gecertificeerde dakdekkers/installateurs.

Extern docente
Gerry Stapper zet uiteen
hoe er het beste gecommuniceerd kan worden.

Tijdens het examen werd o.a. getoetst op:
kennis van de systemen met de op de markt
zijnde producten en componenten, veiligheid
en het zelfstandig installeren van een zonneenergiesysteem. £

Plannen voor de sector
Het Sectorplan BIKUDAK heeft met verandering en vernieuwing
te maken. Namens sociale partners speelt TECTUM een belangrijke rol om doelen uit dit plan te realiseren.
Zo is met de invoering van het Dakpaspoort de kwaliteit en
de veiligheid van zowel bedrijven, werknemers als ZZP’ers
zichtbaar. Ook zijn er inmiddels 700 IOP’s opgesteld die op
dit moment geanalyseerd worden (Individuele OntwikkelingsPlannen*). De instroom in de vakopleidingen (niveau 2 en 3)
groeide behoorlijk. Iedereen is optimistisch dat het genoemde aantal van (minimaal) 375 deelnemers op 1 mei 2016 is
gerealiseerd. Dit geldt ook voor de instroom van 24 deelnemers op niveau 1. Ook op andere onderdelen uit het
Sectorplan laat TECTUM zich gelden. Zo wordt in alle opleidingen en cursussen nog meer aandacht geschonken aan
een lange loopbaan zonder al te veel lichamelijk ongemak.
In dit verband zijn aparte korte cursussen ontwikkeld zoals
TopFit4TheJob en de Duurzaamheidsweek.

Om uitstroom te voorkomen is de actie ‘TECTUM komt naar
je toe’ georganiseerd. Jonge gediplomeerde dakdekkers
worden op de werkplek bezocht voor een ‘flitsgesprek’.
Dit gesprek moet duidelijk maken of men het naar de zin
heeft in de sector en bij de werkgever. Is dat niet het geval,
dan wordt er actie ondernomen om dit in positieve zin te
veranderen.

* IOP in de notendop:
Een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) is een gezamenlijk
plan van een werkgever en werknemer dat alle talenten uit de
werknemer wil halen om deze goed te laten aansluiten op de
(toekomstige) doelstellingen van de onderneming.

TWEEDE SECTORPLAN:
WERK AAN DE WINKEL
Het tweede Sectorplan BIKUDAK richt zich hoofdzakelijk
op de overgang van werk-naar-werk en van werkloosheid-naar-werk met de mogelijkheid van brug-WW. Met
brug-WW moeten werkzoekenden sneller aan het werk
kunnen komen in een eventueel andere, dan hun eigen
sector. Zo kunnen werknemers van buiten de dakbedekkingssector zich laten omscholen tot dakdekker met
behoud van hun WW-uitkering, gedurende de uren dat
er wordt geschoold. De maatregelen in het tweede
Sectorplan spitsen zich toe op het gericht aan het werk
helpen van mensen die met werkloosheid worden
bedreigd, dan wel al werkloos zijn.
Waarschijnlijk zal de BIKUDAK-sector een apart ‘transitiebedrijf’ oprichten, dat de overstap naar een andere
baan (waarvoor een aanzienlijke omscholing nodig is),
gaat organiseren en uitvoeren. £
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VAKSCAN
Er is in Nederland vakinhoudelijke bijscholing voor bijna
ieder beroep. Dat varieert van de vrachtwagenchauffeur
tot aan de (bij wijze van spreken) orthopedisch chirurg,
om maar een tweetal uitersten te noemen. En ik moet
zeggen, dat maakt mij opgewekt. Het is prettig om te
weten dat de beroepschauffeur, die ik dagelijks tegenkom tijdens mijn vele kilometers op de Nederlandse
snelwegen, in ieder geval een aantal uren per twee jaar
bijscholing moet volgen om in zijn vakgebied up-to-date
te blijven. En datzelfde gevoel heb ik ook als ik mij
bedenk dat de chirurg die de zwaar overbelaste knie
van onze jongste dochter moet beoordelen met regelmaat zijn vakmanschap bijhoudt en vergroot.
Dit opgewekte gevoel heb ik in aanleg ook over het
vakmanschap in de dakbedekkingsbranche. Er wordt
in onze bedrijfstak zo’n 25 jaar officieel vakopleidingen
verzorgd. Zeg maar van oudsher de primaire en voortgezette opleidingen, tegenwoordig de niveau 1-2-3-4
opleidingen. Door de jaren heen met een gemiddelde
van honderd geslaagden per jaar, levert dit in totaal
circa 2500 gediplomeerde dakdekkers op. Zelfs gerekend met een behoorlijk aantal dat afscheid genomen
heeft door de jaren heen (pensioen, een andere baan...),
betekent dit dat de bedrijfstak volop gevuld is met
gekwalificeerde, gediplomeerde dakdekkers. Ooit
gediplomeerd dan. Want op een of andere manier zijn
we er in onze branche wel in geslaagd veel dakdekkers
vakmatig te diplomeren, veelal bij aanvang van hun
carrière als dakdekker. Maar we houden officieel het
vakmanschap niet bij, zoals het bijvoorbeeld bij de
eerder genoemde beroepschauffeur wel gebeurt.
Natuurlijk wordt er wel veel aanvullend geschoold via
allerlei korte cursussen, maar vooral op het gebied
van dakspecifieke gezondheid en veiligheid. Zeker, er
zijn aardig wat specifieke vakcursussen, al dan niet in
samenwerking met leveranciers. En gelukkig is er best
een flink aantal bedrijven dat veel en vaak vakmatig
bijschoolt. Maar verder? Het is toch een beetje ‘eenmaal
gediplomeerd, altijd een vakman’. Of wel, de slager die
zijn eigen vlees keurt, de eigen dakdekkers zijn immers
de beste vakmensen. Dat is raar en dat zouden we niet
moeten willen.Daarom hebben sociale partners besloten het idee van de VakScan te ondersteunen. Zo kan
iedere dakdekker zichzelf screenen op basis van het
vakmanschap dat vereist is. Natuurlijk door middel van
de vakinhoud van de vakopleidingen, want dat is
immers al 25 jaar de basis.
Wat weet je nog uit de vakopleidingen en hoe moet je
de diverse dakbedekkingsmaterialen kwalitatief verwerken volgens de laatste stand der techniek en richtlijnen,
windvast en waterdicht? Test jezelf. Kom in één van de
praktijkhallen van TECTUM en maak als werkstuk het
dak dat het eindresultaat van de vakopleiding moet zijn.
En mocht je over bepaalde onderdelen niet meer al te
zeker zijn, dan kan je gericht bijgeschoold worden!! De
verplichte C1-CAO-bijscholing ‘Gezond en Veilig Werken
op het Dak’ wordt hierin direct meegenomen. Dit alles
grotendeels betaald uit CAO-middelen. Goed geregeld!
Zo kan de dakvakkunde van de individuele dakdekker,
ook ten behoeve van enig kwaliteitscertificaat, uitstekend op orde blijven. Kijk, dáár word ik nu blij van! £

Zo moeder, zo zoon
Moeder Angelique (45) en zoon Dávy (19) Rotgans. Ze wonen
in Vlaardingen en werken, samen met echtgenoot en vader
Addy, in het familiebedrijf Rotgans Dakwerken.
 HOE IS HET ZO GEKOMEN?
Angelique: “Ik kom uit de kledingbranche. In 1996 startte ik
met Addy onze onderneming. Addy was door een dakbedekkingsbedrijf gevraagd als vaste onderaannemer. Hier bij ons
was iemand op kantoor nodig en dat werd ik. Dat kwam allemaal redelijk goed uit. De kinderen waren jong en de hond
hoefden we vanaf dat moment niet meer alleen te laten.”
Dávy: “Ik had nog een jaar leerplicht en moest naar school.
Ik volgde een opleiding metaalbewerking. Na mijn stageperiode werkte ik drie weken op het dak, samen met mijn
vader. Hij leerde me dakdekken. Dat deed hij goed. Ik vond
het gelijk een veel leuker vak dan de metaaltechniek. Mijn
moeder wilde, als ik voor het dakdekken koos, dat ik me dan
bij TECTUM liet opleiden. Dat zag ik niet zitten en mijn vader
ook niet. Hij redeneerde dat de beste leerschool boven op
het dak was.”
 HOE GING HET VERDER?
Angelique: “Ik wil dat onze kinderen met vakdiploma’s het
beste uit zichzelf halen. Ik heb alles op alles gezet om Dávy
bij TECTUM geplaatst te krijgen. Dat lukte. Als zeventienjarige
volgde hij er de Basisberoepsopleiding. Dat ging met vallen
en opstaan, maar hij slaagde voor het examen. Daarna was
het voor hem over en uit. Hij had geen zin meer om door te
leren. Voortaan wilde hij enkel en alleen met Addy aan het
werk. Daar was ik het niet mee eens. Na veel vijven en
zessen besloot Dávy om de Beroepsopleiding op niveau 3
te gaan doen. Dat ging geweldig. Addy zag dat ook en keek
vanaf dat moment heel anders tegen het opleiden aan. Hij
zei dat Dávy erg snel als vakman was gegroeid. Sneller, dan
hij ooit zelf als opleider voor elkaar had kunnen boksen.”

Dávy: “Mijn moeder heeft me echt gepusht om op niveau 3
door te leren. Ze zei dat in niveau 2 de basis voor het vak
werd gelegd, maar als ik echt verder wilde komen, dat ik dan
door moest leren. Met lood in mijn schoenen deed ik dat. Ik
moet zeggen, ik heb er geen spijt van. Ik vond het een geweldige opleiding. Na de Beroepsopleiding was het wel klaar
voor mij, maar niet voor mijn moeder. Ma wilde dat ik niveau
4 ging doen. Toen ik hoorde dat die opleiding niet georganiseerd werd, was ik behoorlijk opgelucht. Als alternatief werd
toen de OKD-Kader aangeboden. Mijn moeder hield me weer
de spiegel voor dat ik goed opgeleid moest zijn, wilde ik op
zekere dag het bedrijf overnemen. Dat ben ik met haar eens.
Dus, volg ik nu de OKD-Kader. Ik vind dat een interessante
maar zware opleiding.”
 IETS OVER TECTUM?
Angelique: “TECTUM biedt jongeren een kans. Het gaat er
bijzonder professioneel aan toe. Zonder opleiding heb je
niets op een dak te zoeken. Bij TECTUM heeft Dávy heel veel
zelfvertrouwen opgedaan. Hij staat hartstikke stevig in zijn
schoenen. Hij is nu zo enthousiast dat hij na de OKD-Kader
gelijk OKD-Top wil gaan doen.”
Dávy: “Het is goed geregeld met scholing en opleidingen in
de dakenbranche. Je kunt alle richtingen uit. Er wordt een
hoop gedaan om je te laten slagen. Ik vind dat de docenten je
over het algemeen goed begeleiden en motiveren. Ze vertellen je niet alleen wat je fout doet, maar ook wat er goed gaat.
De theorie vind ik zwaarder dan de praktijk. Ik heb moeite om
geconcentreerd te blijven...” £

Aftrap adviesorgaan TECTUM
B

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Column
4

innenkort gaat de Klankbordcommissie van TECTUM van start.
In de Klankbordcommissie zitten vertegenwoordigers van bedrijven
en instellingen, die gevraagd en ongevraagd het bestuur van TECTUM
zullen voorzien van advies. Dit advies kan gaan over de inhoud van de vakopleidingen, de begeleiding, de korte cursussen, de OKD of ieder ander
interessant onderwerp. Dit alles om het werk van TECTUM nog meer aan
te laten sluiten op de behoeftes en het wel en wee van de bedrijfstak.
Zo kan er eventueel actueler worden ingespeeld op ontwikkelingen en
wordt de band met de branche verbreed. Scholing en opleiding moet
immers blijven aansluiten op de behoeftes die er zijn. De leden van deze
commissie worden binnenkort uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst.
 Er is overigens nog plaats voor een enkele deelnemer aan deze adviescommissie. Aanmeldingen voor deze commissie blijven welkom en zullen
serieus in behandeling worden genomen. Betrokkenheid is immers heel
belangrijk. Scholing en opleiding zijn een zaak voor iedereen die het werk
binnen de bitumineuze dakbedekkingsbranche serieus neemt. £

Wist u dat...
Er contact met TECTUM kan worden opgenomen
als sparringpartner voor een scholingsplan?
In overleg worden de ondernemingsdoelstellingen bepaald
en wordt er in kaart gebracht welke opleidingen en/of
cursussen daarvoor doeltreffend kunnen zijn. Zodra daarover overeenstemming bestaat, wordt een en ander met een
effectief scholingsplan in de tijd gezet. Op het terrein van
scholing is dan exact bekend wat er staat te gebeuren en
hoeveel personeelsleden er als deelnemer zijn geplaatst.
Uiteraard gaat TECTUM discreet met bedrijfsgegevens om.
De OKD-Kader of OKD-Top hoeft niet als één afgerond leertraject te worden gevolgd, men kan zich desgewenst ook
voor afzonderlijke certificaateenheden inschrijven. £
 Het maandelijks overzicht van de korte cursussen is
op de website te raadplegen. Daar wordt direct duidelijk
of er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn.
Check www.tectum.nl onder Cursussen > Agenda.

Opmerkelijk
Bijna de helft van alle jongeren lijdt vanwege het gebruik van
sociale media. Eén op de zes tieners tussen de twaalf en
achttien jaar zegt niet zonder Facebook, WhatsApp of You
Tube te kunnen. Vier procent heeft liever digitaal contact,
dan een fysieke afspraak te maken. Waar dertien procent
van de jongens zegt niet zonder te kunnen, zegt 22 procent
van de meisjes verslaafd aan sociale media te zijn. Ze voelen
zich vaak onrustig als ze niet online kunnen en berichten
niet kunnen lezen. Ze slapen niet goed, kunnen zich slechter
concentreren en presteren minder op school. £
(CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK )

Nieuwe
samenwerking
met SBB
Met ingang van 1 augustus
2015 heeft kenniscentrum
Fundeon, net als de overige
zestien kenniscentra voor het
beroepsonderwijs in Nederland,
alle wettelijke taken overgedragen aan een nieuwe, landelijke
organisatie: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB).
Binnen SBB gaan acht ‘sectorkamers’ zorgen voor
de afstemming tussen het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. SBB wil uitgroeien tot een centrum dat
oplossingen aanbiedt voor knelpunten bij de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. £

SBB en de
veranderingen

Retourtje Drachten
De vakopleidingen voert TECTUM in samenwerking met
ROC Friese Poort in Drachten uit. Werken en leren.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Nederlandse
taal een verplicht examenonderdeel in de vakopleidingen
geworden.

H

et vak telt mee voor het behalen van het diploma.
Wordt er een onvoldoende gehaald, dan wordt er geen
vakdiploma uitgereikt. Het was de bedoeling dat deze
diploma-eis ook voor het rekenen zou gelden. Leerlingen
moesten dan voor één van deze twee vakken een voldoende
halen om te slagen. Dat is uitgesteld. Wel moet het centraal
examen voor rekenen worden gedaan, maar het resultaat
telt niet mee voor het zakken/slagen.

EXAMEN IN FRIESLAND
De overheidseis voor het Nederlands en rekenen zorgt ervoor
dat er meerdere examenlocaties voor leerling-dakdekkers zijn
gekomen. Wat betreft de beroepsgerichte examens blijft alles
bij het oude. Deze worden in de opleidingslocaties van TECTUM
afgenomen. Maar voor de vakken Nederlands en rekenen moet
vooralsnog naar Drachten worden gereisd om daar de centrale
examinering te kunnen afleggen. Dit jaar was dat de eerste
keer het geval.
Voor TECTUM leverde dit een aardige organisatorische operatie
op. Alle kandidaten moesten immers op tijd aanwezig zijn om
het examen in Drachten te kunnen maken. Om dit te laten
lukken, werden vanuit alle regiolocaties busjes ingezet. Met
succes, want iedereen was op tijd in het Friese examenlokaal.

GEWELDIG RESULTAAT
Achteraf blijkt het examenresultaat geweldig. Voor het vak
Nederlandse taal zijn nagenoeg alle leerling-dakdekkers geslaagd. En voor rekenen haalde, mede dankzij de Bootcamp
Rekenvaardigheid, ruim tweederde van de leerlingen een
voldoende. Zouden beide vakken meetellen voor het zakken of
slagen, dan was eveneens iedereen geslaagd. £
Het centraal examen Nederlands bestaat uit een digitaal gedeelte: luistervaardigheid en leesvaardigheid en uit een gedeelte
schrijfvaardigheid, spreken en gesprekken voeren. Het examen
rekenen is een schriftelijk examen, waarvan een gedeelte zonder
rekenmachine moet worden gemaakt.

Met de komst van SBB is een nieuwe
structuur van sectorkamers en marktsegmenten opgezet. De sectorkamer
‘Techniek en gebouwde omgeving’ wordt
voor TECTUM de plek om invloed uit te
oefenen. De sectorkamers maken afspraken wat de trends op de arbeidsmarkt
zijn. Op basis daarvan kan de inhoud van
beroepen worden vastgesteld.
DIPLOMA
Onderwijs en bedrijfsleven maken binnen SBB afspraken over de kwalificatiedossiers en de examinering (in het kwalificatiedossier staat wat een
dakdekker op het moment van diplomering moet
kunnen en kennen). Vanaf 1 augustus 2016 zijn de
opleidingen gebaseerd op een kwalificatie, welke is
opgebouwd uit één basisdeel, één profieldeel en één
of meer keuzedelen (dit geldt ook voor de Entreeopleiding). Dakdekkers sluiten de vakopleiding af
met een wettelijk erkend diploma.

ERKENNING
Bedrijven vragen voortaan de erkenning tot leerbedrijf bij SBB aan via de website www.s-bb.nl.
Erkenningen zijn vier jaar geldig en worden afgegeven door een SBB-adviseur ‘Praktijk leren’. Na die
periode volgt, na toetsing, (eventueel) verlenging met
weer vier jaar. Bestaande erkenningen worden door
SBB overgenomen. De term leermeester zal worden
vervangen door praktijkopleider. De praktijkopleider
wordt door de bedrijven aangesteld.
SBB organiseert tevens voortaan de jaarlijkse verkiezingen en de prijsuitreiking van ‘Beste leerbedrijf’
en ‘Beste praktijkopleider’. £
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STEUN PUNT

TJEU BEELEN

Tot zijn veertiende jaar zat Tjeu Beelen
op de ambachtschool. Daarna moest hij
aan het werk.
Hij kwam terecht bij een loodgieter. Daar deed hij
van alles, maar vooral bedekte hij er de daken
met mastiek. In 1980 begon Beelen voor zichzelf
en richtte Beelen Dakdekkers op. “Ik werkte aanvankelijk alleen en vond dat prettig. Ik had speciale schijnwerpers gemaakt zodat ik in het donker
kon doorwerken. Op een gegeven moment viel het
niet meer in mijn eentje te behappen en moest ik
uitbreiden. Inmiddels werkt een groot gedeelte
van mijn familie in dit bedrijf.”

B

eelen maakte de opkomst van het
kunststof mee, maar het is niet zijn
ding. “Ik ben een echte bitumenjongen.
Natuurlijk bieden we kunststof aan. Daarvoor
hebben we vakpersoneel in dienst. Maar, je
zal mij niet zo snel met de föhn zien. Met de
computer idem dito. Ik vind het prachtig dat
die apparaten er zijn en dat we er mee
werken. Zelf kan ik er niets mee. Ik ben een
selfmade man en van de oude stempel.”

PROFESSIONALS
In Beelens jonge jaren bestond er geen vakopleiding. “Nu met TECTUM is er van alles.
Mijn kleinkinderen kunnen in alle richtingen
een geweldige opleiding volgen. Soms sta ik
met mijn kleinzoon op het dak en doe dan iets
dat in zijn ogen verkeerd is. Krijg ik te horen
dat hij het zo niet heeft geleerd op school.
Dan moet ik wel lachen, prachtig vind ik dat.
Toen ik jong was, ging je het dak op en je
zocht het zelf uit bij problemen. Er was geen
vakboek dat je kon raadplegen. Dakdekken
is een vak geworden en die ontwikkeling is
snel gegaan.”
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VEILIG WERKEN
De aandacht voor veiligheid en gezondheid
vindt Tjeu Beelen evenmin overdreven. “Ik
klom vroeger met vijftig kilo leislag de ladder
op en redeneerde dat een goede dakdekker
niet van het dak viel. Tot de dag dat ik zelf
door een lichtkoepel viel. Lag ik een etage
lager met van alles en nog wat gebroken. Ik
heb ongeveer vijftien dagen in het ziekenhuis
gelegen en daarna mocht ik naar huis. Ik
moest het rustig aan doen van de specialist.
Dat deed ik niet, want de volgende dag was
ik weer aan het werk op het dak. Viel ik voor
de tweede keer door een sparing. Dat heb ik
geweten, mijn vrouw heeft me de huid vol
gescholden. Achteraf besef ik hoeveel geluk
ik heb gehad. Daarom vind ik het fantastisch
dat er nu zoveel aandacht in de opleidingen
voor veilig werken bestaat.”
Tjeu Beelen is inmiddels 71 jaar en iedere dag
om vijf uur ’s ochtends op de zaak aanwezig.
Hij staat nog geregeld op het dak. Waar anderen van hun pensioen genieten, moet hij er
niet aan denken. “Thuiszitten en niks doen,
dat is aan mij niet besteed.” £

Ricardo Rens is twintig jaar en woont
in Enkhuizen. Hij kwam vanaf zijn
veertiende jaar door zijn stiefvader
en broers in aanraking met de dakbe dekkingsbranche.

H

et zijn allemaal dakdekkers. “Het lag
voor de hand dat ik in de dakbedekkingsbranche zou gaan werken. Dat
gebeurde wel, maar niet direct. Rond mijn
dertiende jaar werkte in een restaurant.
Dat vond ik erg leuk. Vandaar dat ik later
de opleiding ‘Zelfstandig werkend kok’ op
het ROC volgde. Die duurde twee jaar. Je
leert er om in je eentje een keuken te
runnen. Daar komt van alles en nog wat
bij kijken zoals bestellingen plaatsen, een
menu maken en hygiënisch werken. Op
een gegeven moment was ik klaar met de
horeca. Ze zeggen wel eens dat dakdekken
een zwaar beroep is, maar in vergelijking
met de horeca is het echt peanuts. Als kok
draai je hele lange dagen, ook in het weekend en tijdens de feestdagen. Bovendien
betaalt het slecht. Na vijf jaar had ik er
geen zin meer in. Ik wilde de bouw in.
Via een maat kwam in aanraking met het
schilderen en ben op niveau 2 bij de schildersvakschool opgeleid tot medewerker
schilder. Ja, en dan nu het dakdekken. Ik
vind het een prachtig vak. Als ik die drie
vakken met elkaar vergelijk, dan staat
het dakdekken op nummer één.”

HET GAAT TOP
Ricardo Rens wist natuurlijk via zijn familieleden hoe het reilt en zeilt in de dakbedekkingsbranche. Daardoor was hij op

de hoogte van het bestaan van TECTUM. Hij
nam contact op met de leerlingbegeleider.
“Ik vertelde hem dat ik graag een opleiding
tot dakdekker zou willen doen. Daarop
werd positief gereageerd. Ik ben toen zelf
alle bedrijven in mijn omgeving gaan benaderen. Op een gegeven moment was het
raak bij West Friesland Dakbedekkingen
in Andijk. Na een sollicitatiegesprek kon ik
gelijk beginnen. Sinds september vorig jaar
volg ik in Purmerend de Basisberoepsopleiding. Het gaat er heel anders aan toe
dan op de andere opleidingen die ik heb
gevolgd. Ik zit hier een week op school en
dat vind ik perfect. Als ik buiten aan het
werk ben, onthoud ik de dingen die me
niet goed af gaan. Die bespreek ik met de
docent van TECTUM en daarna mag ik er
extra op oefenen. Ontluchtingen inbranden
was voor mij zo’n ding. Nu ik weet hoe dat
moet, gaat het ook goed buiten op het dak.
De lessen van TECTUM vind ik top. De
docenten leggen alles prima uit en als je
iets niet snapt, gaan ze net zo lang door
totdat je het wel snapt.”

DOORLEREN
We vragen Ricardo tot slot of hij na zijn
koks- en schildersopleiding wel een blijvertje is in de dakbedekkingsbranche? “Zeker
weten. Ik wil ook doorleren op niveau 3.
Dat is al besproken.” £

KEER PUNT

RICARDO RENS

De dakdekkers van W.H. Van de Kamp Dakbedekkingen
uit Barneveld voerden als eersten de VakScan uit.
In Nieuwegein gingen zij aan de slag met het combinatiepakket 4, oftewel bitumen 470 K24, PVC en EPDM föhnen.

VCA-examens

via het beeldscherm

VakScan op daken
Wat voor vakvaardigheden heeft iemand in huis en wat verlangt
de baan die hij in de dakbedekkingsbranche heeft van hem?

M

atchen die twee nog? Of is er
scheefgroei ontstaan doordat
de functie bijvoorbeeld veranderd is en de vaardigheden daarvoor
niet of nauwelijks zijn meegegroeid?
Moeten her en der puntjes op de i
ge-zet worden om daarna qua vakvaardigheid weer helemaal bij de tijd te
zijn? Na een VakScan wordt dit voor
bedrijven en dakdekkers duidelijk. De
VakScan is overigens geen examen,
maar een middel om bedrijven en
personen zo goed mogelijk uit de
voeten te laten komen.
De VakScan maakt de ideeën vanuit
het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
verder concreet. Vorig jaar heeft
TECTUM, enerzijds in de bedrijven en
anderzijds in combinatie met bestaande scholingsactiviteiten, tijd ingeruimd
voor het opstellen van een Individueel
Ontwikkelingsplan. Zo’n plan gaat er
vanuit dat bedrijfsdoelen mede te
realiseren zijn door doeltreffende
scholing, opleidingen en duurzame
inzetbaarheid van werknemers.

WASLIJST
Om een IOP te kunnen opstellen,
moesten werknemers een waslijst aan
vragen beantwoorden. Vragen, die
betrekking hadden op het eigen bedrijf,
de eigen ambities en mogelijkheden.
Alle antwoorden leverden individuele
documenten op waarover TECTUM met
de bedrijven heeft overlegd.

OPFRISSEN MET VAKSCAN
In het overleg over de IOP’s is in een
aantal gevallen het afnemen van de
VakScan aangeboden. Dit, om er tot in
de finesses achter te komen of de
werkervaring en belangstelling van de
dakdekkers voldoende aansluiten op
of de door het bedrijf gevraagde vakvaardigheid. Voor het scannen kunnen
werkgevers kiezen uit één van de zes
VakScan combinatiepakketten (zie
www.tectum.nl). De VakScan zelf
heeft het karakter van een technische
workshop gekregen en is gericht op
de eigen werkomgeving. Ongeacht de
keuze voor het combinatiepakket,
wordt de scan aan de hand van een

werkomschrijving met tekening in
één dag uitgevoerd. Aspecten op het
terrein van veilig, gezond en milieuvriendelijk werken, worden in de
VakScan meegenomen.

PROEF
Tijdens de dag zijn de individuele vaardigheden van de deelnemers nauwlettend in de gaten gehouden en in
een softwareprogramma verwerkt. Als
de VakScan is beëindigd, worden deze
bevindingen gebundeld, waarna er in
overleg met de ondernemer wordt
besloten of aanvullende scholing het
overwegen waard is. Wordt deze vraag
bevestigend beantwoord, dan volgt een
doeltreffend scholingsaanbod. Vooralsnog gaat het bij de VakScan om een
proef, een pilot. £

ONDERWIJSWEETJE

HET SUCCES VAN DE OKD

Vanaf 1 augustus dit jaar zijn de vakopleidingen gebaseerd op een kwalificatie
die is opgebouwd uit drie delen: één
basisdeel, één profieldeel en één of
meerdere keuzedelen.

succes. Voor het opleidingsjaar 2015-2016 staan in totaal

Het basis- en profieldeel bestaan uit twee
delen: het beroepsgerichte deel en het algemeen vormende deel (rekenen, taal, loopbaan
en burgerschap).
Een keuzedeel kan als extra leertraject op
deze twee delen worden beschouwd (bijvoorbeeld het binnen de vakopleiding organiseren
van een Duurzaamheidsweek of de mogelijkheid bieden dat leerlingen zich voor BHV en/of
VCA kunnen kwalificeren e.d.). Eén of meer
keuzedelen worden weliswaar verplicht en
zullen ook geëxamineerd worden, maar
maken geen deel uit van de zogenaamde
‘slaag/zakregeling’. £

De Ondernemers- en Kaderopleidingen zijn een behoorlijk
29 deelnemers ingeschreven.

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle VCA-examens in Nederland
digitaal afgenomen. TECTUM is afgelopen december al met dit papierloze VCA-examen gestart en heeft
gekozen voor dit CBT-examen
(Computer Based Testing) vanaf een
tablet.

E

en VCA-cursus bij TECTUM duurt twee keer een
hele dag per week (Veiligheid, gezondheid en milieu,
Checklist Aannemers). Deelnemers krijgen daardoor
voldoende tijd om zich op het examen voor te bereiden.
Ze kunnen die tijd eventueel benutten door thuis één of
meerdere VCA-proefexamens te maken die via de website van
TECTUM onder het trefwoord Inloggen te downloaden zijn.
Aan het einde van de tweede dag wordt het VCA-examen
afgenomen. Met CBT gebeurt dat op locatie in Nieuwegein.
De daarvoor benodigde tablets worden door de examinator
beschikbaar gesteld.

SNEL, SNELLER, SNELST
De examens zelf verschillen per deelnemer. Iedere deelnemer legt zodoende een eigen uniek examen af, waardoor
de kans op examenfraude nihil is. Per pagina wordt, in grote
letters, telkens één (meerkeuze)vraag gesteld. Als antwoord
worden drie mogelijkheden geboden. Indien gewenst kunnen
de deelnemers de vragen (tijdelijk) parkeren. Direct na afloop
van het VCA-examen is de (voorlopige) uitslag voor de deelnemers zichtbaar.
Deelnemers aan de VCA-cursus Basisveiligheid (B) moeten
40 vragen beantwoorden waarvoor ze één uur de tijd krijgen.
Ze zijn geslaagd indien daarvan minimaal 28 vragen correct
beantwoord zijn.
Deelnemers aan de VCA-cursus Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden (VOL) moeten 70 vragen beantwoorden.
Daarvoor hebben ze één uur en drie kwartier de tijd.
Er dienen minimaal 49 vragen correct te zijn beantwoord.
Na afloop van de examens volgt supersnelle registratie in het
Centraal Diploma Register VCA. Diploma’s zijn persoonsgebonden en blijven tien jaar geldig. Na deze periode dient er
een herhalingscursus te worden gevolgd. £

D

aarvan volgen 20 deelnemers de OKD-Kader en 9 deelnemers de
OKD-Top. De Kaderopleiding wordt in hoofdzaak verzorgd met
eigen docenten, waar dit voor de Topopleiding vooral externe docenten
betreft. Opvallend is verder dat de deelnemers aan de opleidingen in
toenemende mate de zonen van ondernemers zijn (10 van de 29).
Bovendien groeit de doorstroom naar de OKD-Kader van deelnemers
die de Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3) hebben afgerond.
De OKD-Kader bestaat uit één afgerond leertraject en leidt op tot stafof kaderfunctionaris. Indien gewenst kan men zich separaat voor één
of meerdere certificaateenheden inschrijven. Dit laatste geldt ook voor
de OKD-Top die zich richt op staf- of kaderfunctionarissen en hen die
al als ondernemer zijn gevestigd of dit overwegen. Deelnemers ontvangen het diploma OKD-Ondernemer indien alle certificaateenheden
uit zowel de OKD-Kader als OKD-Top zijn behaald. £
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Diploma
na EVC
Het volgen van een vakopleiding is
belangrijk en maakt de dakdekker beter.
Er zijn echter dakdekkers werkzaam, die
al jarenlange ervaring hebben en daardoor
veel kennis, maar nog geen diploma.

D

eze werknemers kunnen gediplomeerd worden via een
speciaal EVC-traject. Op basis van bewijsstukken, zoals
uitgevoerde werken en dergelijke, kan worden vastgesteld of
de dakdekker door Eerder of Elders Verworven Competenties
recht heeft op een diploma. Soms is aanvullende scholing
nodig, maar ook hiervoor wordt gezorgd in het EVC-traject.
In de eerste helft van 2016 wordt deze vorm van korte en
bondige opleiding uitgevoerd.

AANSPREEK PUNT

BRAM KRANENBURG
Hij heeft geen hekel aan reizen. Dat kan ook niet. Hij woont in Nieuwegein en
werkt regelmatig in Groningen, de vestigingsplaats van Icopal, een toonaangevende producent. Technisch manager Bram Kranenburg is zo’n veertig jaar
actief in de dakbedekkingssector. Als het aan hem ligt blijft hij nog een tijdje.

K

ranenburg begon ooit bij Key en Kramer in Maassluis.
Als producent organiseerde deze toen als enige in
Europa praktijkopleidingen. Kranenburg leerde het
vak op deze bedrijfsschool maar vooral ook boven op het
dak. De dakbedekkingsbranche zelf had toen nog nooit van
opleidingen gehoord. Kranenburg: “Dat veranderde toen
meer fabrikanten zelf gingen opleiden. Niet alleen produceerden ze het materiaal, ze vertelden eveneens hoe het
materiaal verwerkt moest worden. Dat laatste vind ik hartstikke belangrijk. Met een goede dakrol is het niet vanzelfsprekend dat je een dak duurzaam waterdicht maakt. Wel
moeten dakrollen een dusdanige kwaliteit hebben, dat dakdekkers er op een prettige manier mee kunnen werken.”

SPONSORING
Op de zolder bij Key en Kramer leidde Kranenburg, samen
met instructeurs, in de wintermaanden gemiddeld zo’n 120
mensen op. Die kwamen van heinde en verre, bijvoorbeeld
uit Japan, Noorwegen of Australië. De opleidingen duurden
twee weken. De voertaal was, bij buitenlandse deelneming,
het Engels. Een leuke periode vond hij het. Ofschoon Kranenburg nog steeds presentaties in het binnen- en buitenland verzorgt, is de tijd dat de producent zelf complete
cursussen voor de dakbedekkingsbranche organiseerde
voorbij. Wel worden er op bescheiden schaal nog steeds
cursussen aangeboden voor loodgieters en installateurs.

“Sinds de komst van TECTUM werken we op het terrein van
scholing intensief samen. Wij sponsoren het opleidingsbedrijf met materiaal en back up. De dakdekker maakt het
dak. Doet hij dat met onze dakrollen, dan willen we dat dit
goed gebeurt. Wij worden door TECTUM betrokken bij de
ontwikkeling van het lesmateriaal en we spelen een actieve
rol bij het theoretisch gedeelte gedurende de uitvoering van
een productcursus. Ik vind dat prettig en word er zelf ook
wijzer van. Er zijn dakdekkers die zoveel ervaring met onze
dakrollen hebben, dat ze ook andere verwerkingstechnieken
toepassen. Dan denk ik wel eens, verrek dat is handig, dat
nemen we mee in de ontwikkeling van het toekomstig lesmateriaal. Aan de andere kant zijn er dakdekkers die al erg
lang met de dakrollen werken, waardoor er kleine foutjes
in de uitvoering zijn geslopen. Daarom worden er dit jaar
via TECTUM zeven vervolgcursussen voor tachtig man georganiseerd, waarbij de detaillering sterk centraal staat.
Wij verzorgen samen de theorie, TECTUM de praktijk. Deze
wisselwerking loopt op rolletjes.”

16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar en >

Colofon

BRON: VEBIDAK. AAN DEZE PUBLICATIE KUNNEN
GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
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1E HALFJAAR

Inmiddels is Bram Kranenburg 67 jaar. Van stoppen zal
geen sprake zijn. “Hoezo moet ik met pensioen? Ik blijf
gewoon aan het werk in mijn bestaande functie bij Icopal.
Zo heb ik dat afgesproken. Als je iets leuk vindt, dan kost je
dat geen enkele moeite.” £

2E HALFJAAR

Weekloon

Uurloon

Weekloon

Uurloon

143,20
162,40
184,40
210,80
257,60
298,80
385,60

3,58
4,06
4,61
5,27
6,44
7,47
9,64

164,80
185,20
208,80
236,80
299,20
342,80
419,60

4,12
4,63
5,22
5,92
7,48
8,57
10,49

TECTUM-JOURNAAL is een uitgave van
TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap
en verschijnt 3x per jaar
REDACTIESECRETARIAAT:
Ilse Kolsteeg

Op de diploma-uitreiking in juli aanstaande kan dan uit handen
van de presentatrice ook aan déze dakdekkers het diploma
overhandigd worden. Als er interesse is voor een dergelijke
vorm van diplomering van reeds bestaande kennis, kan contact
opgenomen worden met TECTUM. Een degelijke nadere uitleg
zal een hoop duidelijkheid geven. £

Bouwvak 2016
Regio Noord:
1 aug. 2016 t/m 19 aug. 2016
Week 31 t/m 33
Regio Midden:
25 juli 2016 t/m 12 aug. 2016
Week 30 t/m 32
Regio Zuid:
8 aug. 2016 t/m 26 aug. 2016
Week 32 t/m 34

TECTUM aanwezig
op vakbeurs

MET PENSIOEN?

Loonsverhogingen per 1 januari 2016
LEEFTIJD

DIPLOMERING

ADRES:
Groningenhaven 4
3433 PE Nieuwegein
tel: (030) 601 81 50
fax: (030) 601 82 89
info@tectum.nl

<Garantielonen voor nieuwe instromers zonder
werkervaring in de sector.

In verband met de stijging van het Wettelijk
Minimumloon (WML) met 1,11 % per 1 januari
2016 vindt er ook een aanpassing plaats in de
garantielonen voor nieuwe instromers zonder
werkervaring in de sector. £

TEKST EN PRODUCTIE:
Eric Boer Communicatie, Amstelveen
GRAFISCH ONTWERP:
Marjolein Ruiter Grafisch Ontwerp & Media,
Amsterdam

Wat: Nationale Daken Event 2016
Wanneer: 27 en 28 januari
Waar: NBC Congrescentrum Nieuwegein
Het Nationale Daken Event is een samenvoeging van de
Nationale Dakendag en het Dak Event. De Nationale Dakendag
werd jaarlijks in de Utrechtse Jaarbeurs georganiseerd. Het
programma bestond uit een congres en uit een informatiemarkt. Dak Event was de tweejaarlijkse vakbeurs in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. Er werden ontwikkelingen van
de dakensector getoond en er werd een programma met lezingen gehouden. Het Nationale Daken Event pakt het beste uit
twee werelden. Het wordt een gespecialiseerde dakenbeurs in
combinatie met actuele en prikkelende themabijeenkomsten,
bijvoorbeeld over de onderwerpen bouwregelgeving, asbestsanering of zonne-energie. De vakbeurs kent een fullserviceconcept: met uw toegangskaart gratis catering! TECTUM is
aanwezig in twee stands. In één stand samen met VEBIDAK en
SBD en in de andere stand met BDA Dak- en Gevelopleidingen
als afgevaardigde voor Dak Academie. £

REDACTIE:
Ilse Kolsteeg
Karel-Jan Batenburg
Mitchel van Essen
Eduard van Steenhuijsen
Adri de Voest

DRUK:
Van Stiphout Grafische Communicatie
OPLAGE: 5.600 exemplaren
ISSN NUMMER: 2352-0809

www.tectum.nl

