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hèt opleidingsbedrijf voor dakdekkend Nederland
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B² transities is een initiatief van de Betonreparatiesector en de BIKUDAK-sector dat
helpt om dreigende arbeidsuitval als gevolg
van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
op tijd te voorkomen. Met de hoofdletter B
van beide sectoren wordt de naam B² verklaard. B² transities is inmiddels al een tijdje
operationeel.
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Bruisend feest voor
geslaagden
 Zie ook pagina 4-5.

In 2004 organiseerde TECTUM voor de allereerste keer een gezamenlijke diploma-uitreiking voor
leerling-dakdekkers uit de Primaire en Voortgezette opleidingen (zo heetten de vakopleidingen
destijds) en de deelnemers aan de Ondernemers- en Kaderopleidingen (OKD). Het was het begin
van een prachtige traditie.
Inmiddels is de diploma-uitreiking in de dakbedekkingsbranche
uitgegroeid tot een waanzinnige en gezellige avond van en voor de
dakbedekkingsbranche. Op 29 juni 2017 was het weer zo ver en werd
iedere betrokkene uit de bedrijfstak van harte welkom geheten in
het NBC Congrescentrum Nieuwegein om dit feest te vieren. Voorafgaand aan het formele gedeelte werd een uitgebreid buffet aan-

geboden. Het aantal geslaagden was dit jaar ongekend.Traditiegetrouw werden zij op de bühne, midden in de spotlights van de
bedrijfstak in het zonnetje gezet. Dat gebeurde door musicalactrice,
zangeres en presentatrice Romy Monteiro. Zij praatte (en zong) de
avond aan elkaar. £

TECTUM.tv, hét audiovisuele platform over en voor
de dakbedekkingsbranche!
TECTUM.tv sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen geïnformeerd willen
worden op een moment dat het hen uitkomt. Alle filmpjes zijn gratis te bekijken via de app.
TECTUM.tv wil informeren en inspireren. Het medium is onafhankelijk en objectief.
De gebruiker haalt er dakgerelateerde instructiefilmpjes, sfeerimpressies en informatie
over het vakmanschap en vakkennis mee in huis. Ook kijken? De TECTUM.tv-app kan
gratis worden gedownload via de AppStore of Google Play Store. £
 Reacties, vragen of ideeën? Mail ze naar info@tectum.nl.

B² transities is opgericht met als uitgangspunt dat sociale partners het belangrijk
vinden, dat werknemers gezond kunnen doorwerken tot aan hun persioengerechtigde
leeftijd. Kan dit niet in het ‘oude’ vak, dan
wellicht in een nieuwe baan, eventueel in een
andere sector. Door toedoen van B² transities
wordt deze overstap mogelijk gemaakt. Er
wordt een traject uitgezet waarin de werknemer nauwgezet, van werk naar (ander)
werk, wordt begeleid. Is er om-, her- of bijscholing nodig, om de werkswitch te laten
slagen, dan wordt ook dit georganiseerd.

Missie
B² transities richt zich op de werkgever en
werknemer die gezamenlijk en tijdig aan de
bel trekken bij dreigende arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid en die dat met de
overgang naar een andere baan voor de werknemer willen aanpakken. De kans dat dit lukt
is groot. B² transities kent beide sectoren en
haar specifieke doelgroepen en is daardoor in
staat om individueel maatwerk te leveren.
Bovendien wordt er samengewerkt met ervaren dienstverleners op het terrein van loopbaanadvies en assessments. B² transities
levert een all-in pakket. Van de werkgever
wordt een bijdrage verlangd. Daar staat
tegenover dat mogelijke langdurige rompslomp wordt voorkomen. Daarmee wordt geld
bespaard, blijven werknemers langer en
gezond aan het werk en wordt de duurzame
inzetbaarheid in beide sectoren op de korte
en middellange termijn verbeterd.
B² transities is gestart als een pilot en biedt
ruimte voor 86 deelnemers. Tot 1 december
2017 kunnen deelnemers zich aanmelden.
Het bestuur van B² transities wordt gevormd
door vertegenwoordigers van sociale partners
uit de betrokken sectoren. £
 Voor een uitgebreide versie van de spelregels, kosten en voorwaarden: raadpleeg
de website www.b2transities.nl.
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Mohamed
Bouattaouan

“Ik vond de Entreeopleiding erg leuk.
Je komt met allerlei
onderdelen van het
vak in aanraking.”

Mohamed Bouattaouan is 32 jaar. Hij
volgde de Entreeopleiding Dakassistent.
Zijn leerbedrijf is Kewodak B.V. uit
Alphen aan den Rijn. Mohamed woont in
Gouda en heeft een relatie met Simone.
Ze hebben een tienjarige dochter,
Sarah.

B

ijna vijftig jaar geleden arriveerde
Mohamed’s vader, samen met zijn
oudste broer, in Nederland. Mohamed
woonde tot zijn achtste jaar in het Rifgebergte
van Marokko. In 1993 vertrok hij, samen met
zijn moeder en jongere broer, eveneens naar
Gouda. Na jaren was het gezin eindelijk weer
herenigd. Mohamed moest in Gouda naar

school. Dat ging met hangen en wurgen.
Toen hij de basisschool op zijn twaalfde jaar
verliet, had hij het gehad met het onderwijs.
Weliswaar was hij daarna nog voor twee
dagen per week partieel leerplichtig, maar
daar probeerde hij op alle mogelijke manieren
onderuit te komen. Af en toe had hij een
baantje. Zo werkte hij bijvoorbeeld als elektricien en als lasser, maar daarvoor een opleiding volgen, dat zat er voor hem niet in.
Er werd hem in de praktijk verteld wat hij
moest doen en daarmee hield het op. Het
schoot dus niet op. Nu wil het feit dat
Mohamed een vriend heeft, die als ZZP’er in
de dakbedekkingsbranche werkt. Mohamed:

“Ik zie die jongen altijd vrolijk aan het werk
gaan en ik dacht: misschien is het dakdekken
ook wel iets voor mij. Ik heb de website van
TECTUM bekeken en wat daarop stond, sprak
me aan. Ik heb naar Nieuwegein gebeld en
kreeg het telefoonnummer van opleidingsbegeleider Bert de Bruin. Hem vertelde ik, dat
ik graag wilde werken en leren. Hij vroeg of ik
al een leerbedrijf op het oog had. Mijn vriend
werkte weleens voor Kewodak, dus die naam
liet ik vallen. Bert verzocht mij om contact
met Frank Keijzer op te nemen. Dat deed ik.
Er zou teruggebeld worden. Nog geen half uur
later ging mijn telefoon. Bert de Bruin aan de
lijn. De volgende dag kon ik op sollicitatiegesprek bij Kewodak in Alphen aan den Rijn.

Daar werd alles erg snel geregeld. Ik moest
naar de Entreeopleiding Dakassistent en die
heb ik inmiddels, in dienst van TECTUM,
afgerond. Daar ben ik heel trots op. Het is
mijn eerste vakdiploma ooit. Als het goed is,
stroom ik door naar de Basisberoepsopleiding. Ik vond de Entreeopleiding erg leuk. Je
wordt met allerlei onderdelen van het vak in
aanraking gebracht. Bij Kewodak word ik in de
beroepspraktijk uitstekend begeleid. Het gaat
gewoon hartstikke goed. Het is afwisselend
werk en er wordt een beroep op je eigen
verantwoordelijkheid gedaan. Daarnaast heb
ik door de school en het werk allerlei nieuwe
contacten opgedaan. Ik vind dakdekken een
fijn beroep.” £

Keuzedeel
Duurzaamheid
TECTUM heeft in samenwerking met
Concreet Onderwijsproducten lesmateriaal ontwikkeld voor het keuzedeel
Duurzaamheid en het keuzedeel ARBO,
kwaliteitszorg en hulpverlening.
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foto: Duurzaam Verenigen Groen dak

Het keuzedeel ‘Duurzaamheid’ is
bestemd voor de Basisberoepsopleiding
Dakdekker en zal eerst als pilot worden
aangeboden. Dit, om er ervaring mee op
te doen. Indien nodig, wordt de lesstof
nadien (op onderdelen) aangepast en in
de definitieve uitvoering verwerkt. Er is
een specifiek werkboek met opdrachten
en een examen over dit onderwerp
ontwikkeld. £

Docenten
opgeleid

Leerlingen van Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) in Naaldwijk.

Dakdekken
op het VMBO
Veertien scholen hebben zich aangemeld om de praktijkopdracht ‘Aanbrengen Dakbedekking’ binnen het
BWI-keuzedeel ‘Daken en Kapconstructies’ aan geïnteresseerde leerlingen aan te bieden. Deze praktijkopdracht is door de dakbedekkingsbranche ontwikkeld
en kan door minimaal twee en maximaal zes leerlingen
op één model worden uitgevoerd.

O

m er voor te zorgen dat de leerlingen
dit zo goed mogelijk doen, hebben hun
docenten de praktijkopdracht eerst zelf,
onder de begeleiding van TECTUM, uitgevoerd
op een klein model. Alle opdrachten en werk-

zaamheden, van toelichting tot uitvoering, zijn
daarbij aan bod gekomen. Marco van der
Laan is er namens TECTUM als adviseur
onderwijs en bedrijfsleven nauw bij betrokken. Van der Laan: “Op zeven scholen zijn op

dit moment in totaal twintig docenten voor
het vak getraind. Deze docenten beschikken nu over de skills om de praktijkopdracht ‘Aanbrengen Dakbedekking’ goed op
hun leerlingen over te brengen en te begeleiden. Het mooie is, dat wij hen hartstikke
enthousiast voor het vak dakdekken hebben
gemaakt. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en brengen zij vervolgens weer over
op hun leerlingen. Mede daardoor zou het
zo maar kunnen, dat iemand uiteindelijk
voor het dakdekken kiest. De eerste leerlingen hebben de praktijkopdracht achter
de rug. De reacties waren positief.”

Samenwerken
Van der Laan vertelt dat er uiteraard een
traject aan vooraf is gegaan voordat het zo
ver was. “TECTUM moest eerst zien binnen
te komen op een school. Hoe dat is aangepakt? We hebben ons op de landelijke
docentendag van het Platform VMBO-BWI
laten zien. Daar komen een paar honderd
techniekdocenten op af. Die zijn uitvoerig
voorgelicht over de mogelijkheden in de
dakbedekkingsbranche. Dat leverde reacties van onderwijskant op. Daarnaast is
de insteek van TECTUM, dat de dakbedekkingsbedrijven zelf ook voor de contacten
en ingangen bij een school kunnen zorgen.

“Wij willen het
beroep zichtbaar
maken op scholen
en leerlingen
duidelijk maken
dat dakdekken
een mooi vak is.”

Voortgang
Ongeveer twee jaar geleden organiseerde TECTUM een aantal bijeenkomsten, waar het
draaide om de vraag wat er ondernomen kon worden om de instroom van jongeren in de
sector te vergroten. Vastgesteld werd, dat de dakbedekkingsbranche op de (VMBO-)scholen
een grote afwezige was. Er werd afgesproken om dit te veranderen door de leerlingen de
gelegenheid te bieden om ervaring op te doen met het vak. Inmiddels gebeurt dit op een
aantal scholen, of het is aanstaande. Het streven is om te bereiken dat in het nieuwe schooljaar circa 20 scholen de praktijkopdracht binnen het BWI-keuzedeel aan gaan bieden.
(> BWI: Bouwen, Wonen & Interieur)

Dat heeft eveneens voor concrete resultaten gezorgd. Graag betrekt TECTUM partners uit het bedrijfsleven om samen op de
school een aanstekelijk verhaal te houden.
Zo versterk je elkaar. Wij willen het beroep
zichtbaar maken op de scholen en de leerling duidelijk maken dat dakdekken een
mooi vak is waarvoor je kunt leren en waarmee je later een goede boterham kunt verdienen. Als sector hebben we het onderwijs
echt iets te bieden.” £

 Indien er contacten met (VMBO-)scholen in de regio bestaan: maak deze dan
enthousiast over de mogelijkheid om
leerlingen kennis te laten maken met het
beroep dakdekker (zie ook TECTUM.tv)!

Op de locatie van ISW Vakcollege Hoge Woerd in Naaldwijk hebben zes docenten een
praktische training gekregen
over de praktijkopdracht
‘Aanbrengen dakbedekking’
uit het BWI keuzedeel ‘Daken
en Kapconstructies’.
De school biedt deze opdracht als keuzedeel aan binnen Produceren, Installeren
en Energie (PIE). Om de leerlingen zo
goed mogelijk te begeleiden hebben de
docenten de dakbedekkingsconstructie
gemaakt op een klein model. Alle
opdrachten en werkzaamheden uit de
praktijkopdracht zijn in de training
behandeld, toegelicht en uitgevoerd door
de docenten.
Reactie ISW:
“Een leerzame middag, waar we als Instalektro-en Metaaldocenten wat aan hebben
gehad. Dankzij de vlotte en deskundige
begeleiding van Marco van der Laan was
het geen ’lange zit’. Integendeel, de tijd was
om voor we het wisten. De toepassingen
van de diverse materialen werden vakkundig uitgelegd. De handleiding was
duidelijk. Kortom: een praktische training
waar je wat aan hebt.”

Na afloop van de training zijn de deelnamecertificaten uitgereikt en mocht de
school het demomodel houden ten behoeve van voorlichting en/of scholing. £

Leerlingen van Interconfessionele Scholengroep
Westland (ISW) in Naaldwijk.
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Ongekend aantal
geslaagden !
De diploma-uitreiking van
TECTUM is een bijzondere
gebeurtenis. Het is dè avond
waarop alle geslaagden, na
een jaar hard werken, in de
schijnwerpers worden gezet.

Diplo-uitreiki
TECTUM-voorzitter Arthur Leenders

H

foto: foto astra

et is al vaker gezegd: aan scholing en opleidingen in de
dakbedekkingsbranche leveren ontzettend veel mensen
een bijdrage. Hierbij kan gedacht worden aan enthousiaste werkgevers, familieleden, (gast)docenten, examinatoren,
leermiddelontwikkelaars, leermeesters, leveranciers en een
heleboel anderen, zoals bijvoorbeeld de medewerkers van
ROC Midden Nederland. Met hun inzet zorgen zij ervoor dat
TECTUM de vakbekwaamheid op het platte dak nog verder kan
vergroten. Vandaar dat zij eveneens in de feestvreugde delen
(zie ook TECTUM.tv). De diploma-uitreiking start, na de verwelkoming door de medewerk(st)ers van TECTUM, met de ondertekening van het diploma door elke geslaagde. Stap twee is de
gang naar de patio van het NBC Congrescentrum Nieuwegein
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voor het buffet. De derde stap breekt om 19.30 uur aan. Dan
heet TECTUM-voorzitter Arthur Leenders iedereen welkom
voor het officiële gedeelte van de feestavond. Hij maakt kenbaar dat er 163 diploma’s en certificaten worden uitgereikt.

én van de presentatrice. Zoals altijd horen daar ook een zoen,
een roos, geschenken en de groepsfoto met Romy bij.
Trouwens: met een korte en flitsende reportage wordt elk
niveau uit de vakopleiding en OKD door TECTUM.tv ingeleid.

de bn’er van de avond

Sprekers

Een speciaal woord van dank richt de voorzitter aan het
bestuur van het Sociaal Fonds BIKUDAK en Probasys Benelux
voor hun loyale bijdragen aan de scholing door TECTUM.
Leenders vertelt zich een trots en tevreden mens te voelen.
Dit, omdat de dakbedekkingsbranche, in weerwil van de
lastige crisisjaren, is blijven opleiden. Mede door toedoen van
de sectorplannen, is men er in geslaagd om de opleidingsstructuur in de sector overeind te houden. “Dat is geen toeval
geweest, maar daarvoor is met alle betrokken partijen gericht
beleid ontwikkeld. We plukken er nu de vruchten van.”
Over naar de celebrity van deze avond. Met veel genoegen
kondigt Leenders musicalactrice, zangeres en presentatrice
Romy Monteiro aan. Aan haar de taak om de avond op rolletjes te laten verlopen. Monteiro komt zingend op, in stijl, met
‘I will always love you’ (van haar album Tribute to Whitney).

Sprekers zijn er op zo’n avond natuurlijk ook. Zo spreekt
Cees Woortman, in de hoedanigheid van voorzitter Examencommissie OKD, over het nut, reikwijdte en kwaliteit van de
kaderopleidingen voor het middelbaar en hoger personeel.
Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen, spreekt over vaktrots. “Het belangrijkste is, dat jullie trots kunnen zijn op het
vak dakdekken, een beroep dat er toe doet. Jullie zijn een gave
sector die, getuige de activiteiten in Moldavië, ook kijkt naar
de situatie in de rest van de wereld. De dakbedekkingssector
laat zien dat werkgevers en vakbonden niet altijd tegenover
elkaar hoeven te staan, maar dat ze er samen voor kunnen
zorgen dat er in dit land goede dingen gebeuren. Dit is een
compliment waard. Jullie mogen trots zijn op hetgeen jullie
presteren en bereikt hebben.” Tot slot licht Fortuin een tip van
de sluier op over de dit jaar nog te introduceren DakSkillCard
(zie ook pagina 9).

Groepsfoto met romy
Monteiro roept de geslaagden aan de vakopleidingen en OKD
één voor één naar voren, waarbij hun namen breeduit geprojecteerd worden. Eenmaal, via de catwalk, op het podium
aangekomen, volgen de persoonlijke felicitaties van TECTUM

My WAY
Na de uitreiking van de TECTUM Awards werd het diplomagala
door Romy Monteiro afgesloten. Eveneens in stijl, met de
Sinatra-klassieker ‘My way’. £

Gouden Brander 2017

De Gouden Brander staat symbool voor ondernemingen die in hun bedrijfsvoering volop aandacht schenken aan scholing en opleidingen en
een hoog percentage geslaagden realiseren.
Vorig jaar kwam Mastum Daksystemen uit
De Meern als winnaar de bus. Mastum-directeur
Marc Evers maakt kenbaar dat werknemers
voor een ondernemer een bijzondere waarde
vertegenwoordigen. “Deze prijs heeft mij ongelofelijk veel positieve reacties uit de markt opgeleverd.” Evers overhandigt de Gouden Brander
2017 vervolgens aan Peter van Leeuwen,
directeur van J. de Kluyver Dakbedekking
Rhoon B.V. Van Leeuwen bedankt iedereen en
gaat in op de toegevoegde waarde van scholing
en vakopleidingen voor de bedrijfsvoering van
zijn bedrijf. De andere genomineerden waren
Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V. uit Nibbixwoud
en Van Hoek Dakbedekkingen B.V. Uit Heeze.

ng 2017
Geslaagden 2017

Koos Bechtold Prijs 2017

Door naar de volgende prijs. VEBIDAK-voorzitter Rob Bootsman zette kort uiteen wat de Koos Bechtold Prijs inhoudt.
“De Koos Bechtold Prijs is bestemd voor degene waarvan
verwacht wordt dat het de beste ondernemer-in-wording is.
Bechtold droeg scholing en opleidingen een warm hart toe
en stond aan de basis van de OKD-opleidingen.” Bootsman
reikte de prijs uit aan Jarno Meijer van Meijer Dakbedekking B.V. uit Ureterp. Naast de oorkonde ontving Meijer ook
een vrij te besteden reischeque ter waarde van € 500.

Erwin Vierhoven, Wouter van Vlerken, Dennis de Vries,
Joey Weverink, Angelo de Windt, Rudy Wortelboer.

Entreeopleiding
Mitchell Arlotta, Joost van Baardwijk, Patrick de Boer,
Armando Boomsema, Mohamed Bouattaouan, Jeffrey
Erasmus, Bram de Jong, Thom Kerkhof, Karelson Kleinmoedig, Marino Kremers, Heinie Manders, Bobby Ouwendijk,
Daan Wagenmakers, Nick van de Weijer.
Basisberoepsopleiding Dakdekker, specialisatie
Bitumineus en Kunststof Dakdekken
Joey van den Akker, Remco van Belkum, Roel van den Berg,
Sven Bierhof, Ronnie Binnema, Mark Boelens, Martijn Bouma,
Rico Bouwman, Sergio Bruil, Jens van der Burgt, Marco van
de Coolwijk, Salim Dahman, Dion Davelaar, Eros De Luca,
Desley Deijere, Jeremy Dijk, Michael Dimbourg, Roy Duim,
Lex van Dun, Jeffrey van den Elshout, Patrick Engel,
Reggy Engelberts, Rhyan Frigerio, Kevin Gerth, Mick Gisbers,
Harm Graumans, Jan Groen, Dennis de Groot, Kevin Haarlem,
Kevin Hutten, Andy Kamp, Nick Kerskes, Bart Kessler,
Dylan van ‘t Klooster, Raymond Klunder, Levi Koeleveld,
Jordy van der Kolk, Klaas Kooistra, Ferry Kroon, Gerard de
Kroon, Djilmar Leatemia, Shico van der Linden, Rob Lodewijk,
Kim Manders, Nick Michiels, John Oudenhuijsen, Michel
Paula, Ferry Peerdeman, Mitchell Pelmer, Nick Plender,
Paul van der Poest Clement, Mike Post, Brian Prent,Julian
Rijnhout, Marnix Rongen, Sammy Schaap, Artur Siniarski
(praktijkcertificaat), Glen de Snoo, Abdoel Soltane, Ramon
Sommer, Rick Spitteler, Danny Stegenga, Aron Tibben, Allàn
Tieben, Dennis Tollenaar, Mark Vermeer, Joris Vermeulen,

Beroepsopleiding Allround Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken
Jan Arkema, Jardi Beelen, Mitchel Beerts, Mo Botonic,
Maurice Dekker, Nick Eekma, Rowdy van Galen, Tim van der
Haring, Wouter Hazekamp, Maikel van der Honing, Vincent
Jansen, Mike Jongbloed, Jeffrey Jonker, Djermy Karelse,
Ronald Karsten, Frank Klein, Gerald van Klok, Ingo Kollenhof,
Patrick Kool, Colin Koster, Jip Larooi, Jeroen Leijnse, Jaap
Meijer, Mark Menting, Maikel Nüchter, Roy Pannekoek,
Tim Pot, Robin Poulussen, Jasper Pruijser, Vince Reindorp,
Ricardo Rens, Jens van Rosmalen, Jeffrey Seegers, René
Slomp, Rowin Snijders, Kevin Spanjaards, Rico Strijbos,
Jeroen van Sweeden, Krijn Tang, Maikel Tils, Ernesto Tunjanan, Richard Varney, Jeffrey Verbeek, Rik Verbruggen,
Mike Voortman, Robin Wiersma, Donny Wijnans, Alex Wijnberg,
Ricardo Willems, Nathan Willems, Jordie Winkens, Stefan
Zomer, Luke Zwartbol.
Ondernemers- en Kaderopleidingen
Dakbedekkingsbranche
Rianne Boeijink, Jolanda Bosch, Fabian Broersen, Jimmy
Chan, Robin van Diessen, Kevin Gustin, Rianne Klok, Leo
Kruijthof, Bastiaan van Lente, Henri Lingen, Bas Meeuwsen,
Jarno Meijer, Stefano Roelen, Hendrik Roest, Dávy Rotgans,
Robbert Schouten, Dick Smidts, Sandra van Venrooy, Twan
Wassink, Sven Weijers, Jean-Paul Wissel, Leo Zeeman,
Teun Zeeman.

Foto’s van de uitreiking kunnen worden bekeken op www.tectum.nl.

TECTUM-Award 2017
Dit jaar voeren de winnaars van de TECTUM-Award, in
samenwerking met de winnaars van vorig jaar, een dakbedekkingsproject in Moldavië uit. De prijs is bestemd voor
vier dakdekkers die tijdens de vakopleidingen de meeste
groei hebben doorgemaakt en daarbij goede prestaties hebben neergezet. Winnaars van de TECTUM-Award 2017 zijn:
Sammy Schaap (BOKO B.V. Dakbedekkers, Westknollendam), Andy Kamp (Martens Dakbedekkingen B.V., Gemert),
Mark Boelens (Verkoelen Bitumineus & Folietechniek
Weert B.V.) en Jeffrey van den Elshout (Kewodak B.V.,
Alphen aan den Rijn). Naast eeuwige roem en een certificaat, levert deze bijzondere prijs hen ook een prachtig
horloge met inscriptie op. £
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VAKANTIE
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dat is een
eenvoudige constatering zo in de maand juli en dan ook
voor de hand liggend om hier te melden. Voor mij is
dat ook zo, maar vanwege een heel andere reden.
Het begint bij mij pas te kriebelen als we de diplomauitreiking achter de rug hebben. In ieder geval tot die
tijd is het altijd keihard werken. We zijn aan het voorbereiden, regelen, regisseren, plannen, afstemmen,
organiseren… kortom, we zijn echt heel erg druk.
Totdat de diploma-uitreiking is geweest, dan valt er toch
wel een beetje een last van mijn schouders. En ik val
een beetje in een gat, want dan zit het seizoen er echt
op en kunnen we ons gaan voorbereiden op de vakantie.
We zijn allemaal een prachtige ervaring rijker en een
illusie armer. We hebben voor één dag een prachtige
wereld mogen maken voor de dakbedekkingsbranche en
dan… zo rond een uurtje of 12 in de avond is het over.
Smoking uit, in de hal gaan de TL-balken aan in plaats
van de sfeerverlichting, de gasten zijn allemaal weg
en klaar!
Niet helemaal waar natuurlijk, de voorbereiding op
het nieuwe seizoen is al weer volop aan de gang.
We moeten de aanmeldingen voor de vakopleidingen
binnen zien te halen, de modellen en de lokalen moeten
op orde worden gebracht, de foto’s op internet geplaatst,
de filmpjes voor TECTUM.tv moeten gecontroleerd worden en afgemonteerd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het werk houdt eigenlijk nooit op. En gelukkig
maar, want opleiden gaat ook altijd maar door. Of het
nu in een van onze vestigingen is of op het dak van een
opleidend dakbedekkingsbedrijf, het werk gaat gewoon
door. Een mens is nooit klaar met leren en een dakdekker dus ook niet.
Zo kan je niveau 1-2-3 hebben gedaan, de OKD, je raakt
niet uitgeleerd. Gelukkig maar zeg ik dan, dan blijft er
voor TECTUM ook werk aan de winkel en dat is prima en
fijn. Dan pas kan je echt gaan relaxen, als je weet dat er
eigenlijk altijd werk blijft bestaan. Werk en ontspannen,
scholen en opleiden en vrij zijn, in die verhouding.
Prettige vakantie allemaal! £

Zo vader, zo zoon
Vader Bram (46) en zoon Daniël Lukasse (17) werken samen
in het familiebedrijf Lukasse Dakbedekkingen B.V. uit Goes.
 Hoe is het zo gekomen?
Bram: “Mijn vader Jan Dirk werkte voor een installatiebedrijf
op de afdeling dakwerk, samen met zijn broer. In 1996 begonnen zij voor zichzelf, met twee werknemers: mijn broer Frank
en ikzelf. Dus ja, je kunt zeggen dat ik uit een dakdekkersfamilie stam. De onderneming is gestart vanuit een voormalige garage, op een kilometer hier vandaan. Aanvankelijk
werd de helft van deze ruimte gehuurd, maar na een half jaar
bleek dit al te klein te zijn. Vanwege de looptijd van het huurcontract, duurde het nog een aantal jaren voordat we ons huidige bedrijfspand konden betrekken. Inmiddels ben ik de
tweede generatie die, samen met mijn vrouw Mirjam, aan het
roer van deze onderneming staat. Ik heb een opleiding HTS
Werktuigbouwkunde en heb mij later gespecialiseerd voor de
dakbedekkingsbranche. Ik heb onder andere de Technisch
Theoretische Cursus afgerond en enkele modules van de
OKD-Top bij TECTUM.”
Daniël: “Ik ben opgegroeid met het ondernemerschap in de
dakbedekkingsbranche. Ik heb het dakdekken vanaf het begin
een leuk vak gevonden. Op de zaterdagen en in de vakanties
was ik vaak in de zaak van mijn ouders te vinden. Dan verdiende ik wat bij met magazijnwerk of door de bussen te
wassen. Vanaf mijn zestiende jaar mocht ik ook wel eens mee
het dak op. Heerlijk vond ik dat. Werken in de buitenlucht
ligt me en je hebt veel contact met verschillende mensen.
Ik ben een doener. Ik ben trouwens niet gelijk als leerlingdakdekker ingestroomd na mijn schoolexamen. Mijn ouders
wilden liever dat ik eerst iets anders zou doen. Om die reden
heb ik een sportopleiding gedaan op niveau 4 bij het CIOS.
Het eerste jaar ging dat prima. Het tweede jaar, vanwege de
hoeveelheid tussenuren, een stuk minder. Zat ik een halve
dag thuis te niksen. Uiteindelijk ben ik met het CIOS gestopt
om me helemaal op de dakbedekkingsbranche te gaan
richten. Daarvan heb ik zeker geen spijt.”

 Hoe ging het verder?
Daniël: “Voor het volgen van een vakopleiding op niveau 2 ben
ik bij TECTUM terechtgekomen. Ik heb in de paar maanden
bij TECTUM al meer geleerd, dan in die twee jaar bij het CIOS.
Op het CIOS zeiden de docenten vaak dat je de opleiding puur
voor jezelf deed en dat het hen worst was of je er ja dan nee
voor zou slagen. Bij TECTUM is dat compleet omgekeerd.
Daar wil iedereen dat je slaagt. Dat geeft me een goed
gevoel. Ik heb het voordeel dat ik erg jong ben en nauwelijks
ervaring op het dak heb opgedaan. Daardoor hoef ik vaktechnisch ook niets af te leren.”
Bram:“Vakmanschap hebben wij hoog in het vaandel staan.
Scholing en opleidingen vind ik, naast inzet en betrouwbaarheid, bijzonder belangrijk. Aankomende dakdekkers bieden
we altijd de mogelijkheid om kennis en ervaring bij TECTUM
op te doen. Daar worden zij wijzer van en wij ook. Het is mooi
om te zien wat een vakopleiding met iemand kan doen. Ik zie
mijn medewerkers groeien als vakman. Zowel theoretisch als
praktisch. Voor Daniel geldt dat ook.”
 DE TOEKOMST?
Bram: “Het zou heel mooi zijn als Daniël op termijn de zaak
wil overnemen. Een familiebedrijf wil je toch graag aan de
volgende generatie overdragen. Daniël kan uitstekend met
mensen overweg. Als hij tegen die tijd over technische- en
ondernemersvaardigheden beschikt, kan zo’n eigenschap
hem helpen om een succesvol ondernemer in de dakbedekkingsbranche te worden.”
Daniël: “Op dit moment is zo’n bedrijfsovername niet aan de
orde. Ik moet nog een heleboel leren. Voorlopig vind ik het
geweldig om samen met de dakdekkers een mooi dak te
maken. Het werken in teamverband ligt me. Mijn vader vind
ik het grote voorbeeld van een ondernemer die eerlijk en
ethisch zaken doet. Zo wil ik het later ook doen.” £

Kostenstijging MBO-opleiding

Column
Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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Een MBO-diploma op niveau 4 van de beroepsbegeleidende
leerweg (bbl) was in 2015 bijna net zo duur als het
universitair masterdiploma.
De kosten voor het MBO-diploma stegen in 2015 naar ruim
€ 156.000. Daarmee daalde het verschil met het masterdiploma
tot € 472. De stijging is verreweg het hoogste van alle onderwijstypen. Het gaat om de totale kosten die gemaakt worden om het
onderwijs, vanaf de basisschool tot en met het einddiploma, te
verzorgen. Het duurt gemiddeld 21 jaar voordat het universitair
masterdiploma is behaald, En 16 jaar voor het dilpoma MBO (bbl).
De kostenstijging komt vooral door hogere kosten voor het
praktijkdeel van een MBO-opleiding in de beroepsbegeleidende
leerweg. Bedrijven nemen een groot deel van de begeleidingskosten van MBO’ers op een leerwerkplek voor hun rekening.
Per MBO’er zijn de loonkosten van de praktijkbegeleiders en
het aantal praktijkuren sterk gestegen, zo meldt het CBS. £

Inschrijven voor vakopleidingen
Het tweede kwartaal is achter de rug. TECTUM heeft het de laatste maanden knap druk
gehad met de organisatie en uitvoering van korte cursussen zoals VakScans, veiligheidscursussen, maatwerk- en vaktechnische cursussen en niet te vergeten de diploma-uitreiking.

Leerlingen met een (vak-)
diploma goed voorbereid

Ofschoon nagenoeg iedereen nog van een welverdiende
vakantie moet genieten, kan het geen kwaad om alvast
vooruit te kijken naar het nieuwe cursusseizoen.
In september 2017 gaan namelijk de vakopleidingen weer van
start.

Leerlingen die het onderwijs vanuit het MBO zonder vakdiploma verlaten, hebben een jaar later minder vaak betaald
werk dan diegenen met het diploma. Meestal hebben ze een
flexibele of parttime baan. Vier jaar later is dit verschil niet
rechtgetrokken. De jongeren die later alsnog een diploma
behaalden, vergrootten weliswaar hun baankansen, maar
bleven achter bij de groep die al direct bij het verlaten van
het onderwijs een diploma had behaald. £ (Bron: CBS)

Ver weg wellicht, maar de voorbereiding daarop is in volle
gang. Werknemers kunnen nu al ingeschreven worden voor
één van de beroepsopleidingen die TECTUM in samenwerking
met ROC Midden Nederland organiseert. Het is misschien
een dooddoener, maar door dit tijdig te doen, worden teleurstellingen voorkomen. £

Concrete zaken
Concreet Onderwijsproducten
startte op 1 juli 2016 en is
opgericht op initiatief van het
onderwijs en bedrijfsleven.
Concreet levert actuele onderwijsproducten voor goed
bouwonderwijs.

Bpv in beweging
Het is van belang dat een opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt.
Eén van de middelen die MBO-scholen inzetten om de onderwijskwaliteit
te meten, is de BPV Monitor.

D

e bpv is een belangrijk onderdeel
van de beroepsopleiding. De leerling maakt tijdens de bpv kennis
met de beroepspraktijk en brengt de
theoretische kennis die is opgedaan in
de praktijk en maakt zich werknemersvaardigheden eigen.
Met de BPV Monitor meten het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven de landelijke kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Dat gebeurt door vragen te stellen
aan de praktijkopleider of de bpv-contact-

persoon van het leerbedrijf, de leerling
en de bpv-begeleider van de school. De
antwoorden worden door leerbedrijven,
ROC’s en SBB gebruikt om, ieder vanuit
hun eigen rol, de kwaliteit van de bpv
verder te verbeteren. In 2016 gaven de
leerlingen hun stages en leerbanen
gemiddeld een 8.
Van de praktijkopleiders van erkende
leerbedrijven kregen de stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Van alle ondervraagde leerlingen en praktijkopleiders

blijkt 90% tevreden te zijn over het werk
en het behalen van de leerdoelen.
Binnenkort presenteert TECTUM, met
betrekking tot de beroepspraktijkvorming, eigen onderzoeksresultaten.
Leermeesters, praktijkbegeleiders en
(leerling-)dakdekkers, worden uitgenodigd om daaraan de eigen bevindingen
over het eerste halfjaar van 2017 toe
te voegen. £
(Bron: SBB - Samenwerkingsorganisatie

Werkgevers, werknemers en het onderwijs (ROC’s)
spraken over de enorme voorraad aan leermiddelen
en examenproducten voor een groot aantal opleidingen in de Bouw & Infra. Het zou zonde zijn als die,
met de opheffing van Fundeon, verloren ging. Men
besloot tot de oprichting van de stichting Concreet
Onderwijsproducten, die de opdracht kreeg om 36
opleidingen in de Bouw, Infra en Gespecialiseerde
Aannemerij actueel te houden. Denk aan vakboeken,
werkboeken, examenproducten en vakopleidingen.
Concreet Onderwijsproducten staat voor het duurzaam
en actief ondersteunen van scholen, docenten, leerlingen, werknemers en bedrijven. De focus ligt op de
bevordering van het vakmanschap. Er zijn circa veertig
ROC’s bij Concreet aangesloten. Daarmee verzekeren
de scholen zich van een blijvend leermiddelenaanbod
en een geborgd examenproces. In samenwerking met
TECTUM heeft Concreet Onderwijsproducten keuzedelen ontwikkeld voor de vakopleidingen. Concreet is
gevestigd op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. £

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Acht winnaars naar Moldavië
Een vast programmaonderdeel tijdens de diploma-uitreiking is de uitreiking van de TECTUMAward. Vorig jaar jaar reikte TECTUM-directeur Karel-Jan Batenburg de TECTUM-Award 2016
uit aan de heren Maikel van der Honing, Jaap Meijer, Maikel Nüchter en Jasper Pruijser.

E

én onderdeel van deze prijs bestaat uit het bedekken van een
dak in Moldavië. Van deze activiteiten wordt vervolgens op
de diploma-uitreiking in het jaar erop verslag gedaan. Dit jaar is
dat niet gebeurd omdat de reis, vanuit organisatorische overwegingen, is uitgesteld. Van uitstel komt bij TECTUM echter geen
afstel. In september gaan zij alsnog, samen met de winnaars
van dit jaar, een dakproject in Moldavië uitvoeren. Een delegatie

van TECTUM heeft er inmiddels verschillende daken geïnspecteerd. De keuze is gevallen op een dak van 900 m2 van een
bejaardenhuis in de hoofdstad Chisinau. Met de directeur van de
plaatselijke technische school zijn afspraken gemaakt over de
voorbereidende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de sloop van
het oude dak. Op de diploma-uitreiking 2018 volgt een uitgebreid
verslag hoe het de acht winnaars daar is vergaan. £
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Bart Verberne woont in en werkt vanuit Terheijden.
Met De Pixelfabriek heeft hij zijn eigen bedrijf in film en
editing. Verberne maakt als allrounder reportages voor
TECTUM.tv. Hij filmt, belicht, monteert en hij zorgt voor
de nabewerking van het bewegende beeld. Creativiteit en
techniek gaan hand in hand. In feite vertelt Verberne met
zijn audiovisuele producties een verhaal. TECTUM-Journaal
liep een dagje mee met TECTUM.tv.

keer punt

maikel tils

The making of…

1
06.00 uur: De wekker loopt af bij De Pixelfabriek.
van Bart Verberne. Onregelmatige werktijden en
uiteenlopende werklocaties zijn heel normaal.

2

06.30 uur: Bart Verberne stapt in zijn klassieke USA Ford, start de motor en gaat op weg.
TECTUM wacht. De leerlingen uit de Beroepsopleiding Allround Dakdekker doen vandaag zowel
hun theorie- als praktijkexamen in Nieuwegein.
Verberne gaat ze volgen met zijn camera.
07.15 uur: Verberne draait met zijn klassieker
de parkeerplaats van TECTUM op. En even over
die Ford: volgens Verberne is het bakbeest ooit
eigendom geweest van de Amerikaanse FBI (1).
07.25 uur: Het eerste dat Verberne doet, is de
camera instellen en zijn apparatuur aansluiten.
In alle rust worden daarna de beelden van een
vorige keer nog eens doorgenomen. Matchen de
takes bijvoorbeeld met het script? (2)
07.40 uur: Tijd voor de thee en het ontbijt.

3

08.12 uur: Overleg met Karel-Jan Batenburg
over het beeldmateriaal. Batenburg in dit geval
in de rol van producent en regisseur (3).
08.30 uur: Verberne gaat in de praktijkruimte
aan het werk. Her en der wordt lacherig gereageerd op de aanwezigheid van de camera.
Verberne laat zich er niet door afleiden en
gaat onverstoorbaar zijn gang (4).

4

Maikel Tils is 27 jaar. Hij is getrouwd met Angela, die
voor de gemeente Helmond werkt. Maikel werkt bij
Heesmans Dakwerken B.V. in Helmond en heeft de
Beroepsopleiding Allround Dakdekker afgerond. In zijn
vrije tijd doet hij aan fitness en af en toe zit hij in het
Philips Stadion van PSV.

H

et lag niet voor de hand, dat hij zijn
drive in de dakbedekkingsbranche
zou vinden. Hij is namelijk opgeleid
tot metselaar. Een mooi vak vindt hij dit,
maar er valt weinig werk in te vinden. Via
zijn vader is hij bij Heesmans Dakwerken
B.V. terechtgekomen.
Tils: “Ik had geen flauw benul van het dakdekken. Ik heb eerst een tijd meegelopen
om erachter te komen of dakdekker wel
een beroep voor mij zou zijn. Die periode
heeft bijna twee jaar geduurd. Daarna was
het de hoogste tijd voor TECTUM. Acht jaar
geleden rondde ik de Basisberoepsopleiding
Dakdekker in Nieuwegein af. Ik vond het
een prima opleiding, die vrijwel exact
matchte met de praktijk. Al met al heeft het
best lang geduurd voordat ik de vervolgopleiding ging doen. Voor een deel lag dat aan
de crisis, maar eerlijk gezegd had ik er,
vanwege de reistijd naar Nieuwegein, zelf
ook niet zo’n zin in. De motivatie ontbrak.”

09.00 uur: De eerste beelden van het examen
worden bekeken. Er wordt gestart met een grove
montage. Dat neemt een paar uur in beslag.
13.00 uur: Aan de slag tijdens het praktijkexamen. Niemand kijkt op of om. Verberne en
zijn camera doen hun werk (5).
13.30 uur: Er worden nog een paar overzichtsbeelden geschoten en dan zit het filmen er voor
die dag op.

5
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Door de Beroepsopleiding Allround Dakdekker in Mierlo keerde zijn enthousiasme
terug.
“De reistijd vond ik mooi meegenomen!
Binnen een kwartier was ik op school.
Niveau 3 is interessant. Er wordt diep op
de materie ingegaan. Je krijgt er bouwfysica bij en je leert met andere producten te
werken. Het huiswerk, dat er in deze
opleiding bij hoort, is goed te doen.
Soms vind ik de vraagstelling in de lesboeken wat onduidelijk. Maar dat kan
ook aan mij liggen. Verder niets dan lof.
De docenten zijn van de buitencategorie.
Ze brengen je het vak hartstikke goed bij.
Dat er van overheidswege aandacht moet
worden besteed aan Nederlandse taal,
rekenen, loopbaan en burgerschap, snap
ik. Na deze opleiding ga ik door met de
OKD-Kader en daarna wellicht met de
OKD-Top.” £

15.30 uur: De laatste opnames worden nog
bij TECTUM bekeken en dan is het tijd voor
de terugreis. ’s Avonds en de dag erop gaat
Verberne het materiaal bewerken. Ritme- en
scèneovergangen kunnen een film maken of
breken. Hij gaat dus essentiële keuzes maken
in de ordening van het opgenomen beeld.
Alles wordt in de juiste volgorde gezet, de
beste takes van de opnames worden gebruikt.
Het verhaal moet kloppen en logisch in elkaar
steken. Als dat is gebeurd, worden de muziek
en de voice-over erin gemonteerd. Uiteindelijk
leveren beeld en geluid weer een prachtig
nieuwsitem voor TECTUM.tv op (6). £

GESLAAGDEN VAN 2017
• Entreeopleiding
• Basisberoepsopleiding
• Beroepsopleiding
• OKD-Kader & certificaten
• OKD-Top (OKD-Ondernemer)
Totaal aantal geslaagden:

   14 deelnemers
  73 deelnemers
  53 deelnemers
   18 deelnemers
    5 deelnemers
163 deelnemers

Ontdekkingsreis op de daken
van de stad
De Rotterdamse platte daken hielden in juni open huis. Wat voor
de dakdekker een dagelijkse werkplek is, was tijdens de Dakendagen ook een paar dagen toegankelijk voor een geïnteresseerd
publiek.
Honderden mensen grepen de kans om de stad, vanaf
een voor hen ongewone plek, te ervaren. Rotterdamse
Dakendagen is een festival dat moet inspireren en activeren en bij wil dragen aan een gezonde, levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. Op hoog niveau
viel van alles en nog wat te beleven. Op de daken werden
allerlei activiteiten en events georganiseerd. Wie daarvoor
voelde, kon zich laten voorlichten over het meervoudig

dakgebruik en wie daar geen zin in had kon op grote
hoogte dansen, een film kijken of een concert bijwonen.
Ook stonden er sport- en kinderprogramma’s op het
programma, evenals rondleidingen over exclusieve daken.
Een hapje eten of de benen strekken was geen probleem
op het centrale dak met riant uitzicht op de imposante
skyline van de Maasstad. £

Op maat geschoold
TECTUM kan altijd benaderd worden om een opleidingstraject op maat
te ontwikkelen. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopen.
Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het behoud of vergroten van vakkennis, afstemming werkmethoden, communicatie
of het werken met specifieke applicaties. In principe is de onderwerpkeuze onbegrensd, voor zover deze dakgerelateerd is.
Een maatwerktraject wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. De beroepspraktijk van de betreffende onderneming dient als uitgangspunt. De scholing kan een dag(deel) duren of worden uitgesmeerd over een langere
periode. De maatscholing kan in één van de opleidingslocaties van TECTUM, in het bedrijf of op een andere geschikte plek
georganiseerd worden. Indien maatwerkscholing in samenwerking met TECTUM wordt uitgevoerd, kan een beroep worden
gedaan op het subsidieregime in de bedrijfstak (zie www.caobikudak.nl). Meer informatie via TECTUM. £

Onderweg:
DakSkillCard
CAO-partijen hebben in het kader van
de sectorplannen BIKUDAK een nieuw
arbeidsmarktinstrument ontwikkeld; de
DakSkillCard. Uitleg over de resultaten
van het Sectorplan BIKUDAK I en de
DakSkillCard gebeurt op 8 november a.s.
in het NBC Congrescentrum Nieuwegein
tijdens een symposium in de middag.

D

Scholing op maat ,
opleidingslocatie Hoogeveen.

e DakSkillCard is bestemd voor iedereen die in de
BIKUDAK-sector werkt en komt in de plaats van de
TECTUM-Skillcard en het Dakpaspoort. Sociale partners vinden de DakSkillCard een belangrijke tool waarmee,
zowel het personeel in loondienst als de ZZP’er, de identiteit
en genoten (vak)scholing in één oogopslag kunnen laten zien.
Werkgevers- en werknemers-organisaties beschouwen de
DakSkillCard als een kwaliteitsimpuls voor de dakbedekkingsbranche omdat eerlijk, vakbekwaam en veilig werken
ermee aantoonbaar wordt gemaakt. Het is een onafhankelijk
en strikt persoonlijk document waarmee de bezitter te kennen geeft dat hij er toe doet in de dakbedekkingsbranche.
Data van alle verstrekte DakSkillCards kunnen later eventueel
benut worden voor statististieken, zoals de leeftijdsopbouw in
de sector en het kwalificatieniveau. De registratie van de
DakSkillcard en de controle op de inhoud is in handen van
sociale partners binnen de bedrijfstak.
Meer uitleg volgt in Nieuwegein tijdens het symposium op
8 november. Houd deze datum vrij in uw agenda! £
9
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Vakantietijd
TECTUM wenst iedereen een fantastische
zomervakantie. Geniet ervan. Wordt het
Nederland of het buitenland? Is de reisbestemming over de grens, dan nu paar
gekke weetjes over enkele vakantielanden.
Wist u bijvoorbeeld dat...

Allàn tieben
Allàn Tieben is 31 jaar. Hij woont in Ter Apel en werkt bij Manning Dakbedek-

•

Het bier in Tsjechië goedkoper is dan water?

•

Nieuw-Zeeland ontdekt is door een Nederlander.
Vandaar ‘Zealand’ en geen ‘Sealand’?

•

Eén derde van alle vliegvelden in de wereld in de
Verenigde Staten ligt?

•

Het in Zwitserland onbeleefd is om peper en zout aan
het eten toe te voegen?

•

Er in Italië over het algemeen geen cappuccino meer
na elf uur ’s ochtends wordt gedronken en dat er meer
dan 14 miljard espresso’s per jaar doorheen gaan?

•

Spanje het enige land in Europa is waar bananen
groeien?

king B.V. in Musselkanaal. In zijn vrije tijd is hij fanatiek motorcrosser. Hij

• De spijkerbroek in Duitsland is uitgevonden door Löb
	Strauss (die zijn voornaam later veranderde in Levi)?

heeft de Basisberoepsopleiding Dakdekker in Hoogeveen achter de rug. Hij

•

België de meeste kastelen per vierkante kilometer
ter wereld heeft?

•

Frankrijk 30.000 rotondes telt?

•

In Engeland een zwarte kat geluk brengt en de witte
ongeluk?

•

In Berlijn meer Döner Kebab-restaurants zijn dan in
Istanbul?

•

Bulgarije het oudste land van Europa is?

•

Er in IJsland geen enkele mug te vinden is?

•

De croissant in Oostenrijk is uitgevonden en niet in
Frankrijk?

•

Zweden de meeste McDonald’s restaurants per inwoner
heeft in Europa?

•

Er in Rusland 9 miljoen meer vrouwen dan mannen zijn?

•

Het in Thailand verboden is om je huis te verlaten zonder
ondergoed aan? £

is op latere leeftijd definitief teruggekeerd in de dakbedekkingsbranche.

A

llàn vertelt dat hij rond zijn 22e jaar in de dakbedekkingsbranche ging werken. Via-via was hij aan een
baan bij een dakdekker in zijn woonplaats gekomen.
Het volgen van een opleiding zat er niet in. “Dat werd daar
niet gestimuleerd. Ik heb wat praktijkervaring opgedaan,
maar om nou te zeggen dat ik daarvan een goede dakdekker ben geworden? Nou nee. Ik heb het werk twee jaar
volgehouden. Toen moest ik wat anders omdat mijn werkgever failliet was gegaan. Na het dakdekken kwam ik bij
een veilinghuis terecht. Ik werd daar betrokken bij de
executieverkoop en online veilingen van roerende goederen
uit het faillissement van bedrijven. Het werken bij het
veilinghuis vond ik intensief. Je werd vrijwel dagelijks geconfronteerd met de ellende van anderen. Bovendien werkte
je altijd binnen vier muren. Ik sprong dus een gat in de lucht
toen een kennis me vanuit een uitzendbureau benaderde of
ik er iets voor voelde om weer terug te keren op het dak.
Dat wilde ik wel. Zo kwam ik bij Manning Dakbedekking in
Musselkanaal terecht. Daar keek men het een jaartje met
me aan. Toen werd ik gepolst voor een vakopleiding. Die
kans heb ik met beide handen aangegrepen.”

“Ik ben in Hoogeveen op niveau 2 opgeleid. Ik vind het dakdekken een mooi vak. Het is leuk om de voldoening bij
mensen te zien als jij hun dak hebt bedekt. Het is dankbaar
en afwisselend werk. Het ligt me. Alhoewel we bij Manning
met kunststof en bitumen werken, vind ik branden het
leukst. Op m’n 31e weer naar school gaan, dat was wel
wennen in het begin. Ik had geen idee wat ik van de vakopleiding bij TECTUM kon verwachten. Achteraf vond ik die
super! De opleiding sluit goed aan op de dagelijkse praktijk
en de kwaliteiten van de leerlingen zelf. Ondanks dat elke
leerling op een ander niveau zit qua kennis en kunde, is het
ongelofelijk hoeveel energie de docenten erin steken om
van iedereen een vakman te maken. De individuele aandacht is geweldig. Je bent geen nummer bij TECTUM. Ik
dacht de basisprincipes van het dakdekken wel te kennen,
maar ik ben er gedurende de blokweken achtergekomen,
dat ik het vak tien jaar geleden helemaal niet goed heb
geleerd. Vooral bij het detailleren kwam dit naar voren.
TECTUM neemt ruimschoots de tijd om je het dakdekken
goed te leren. Zwakke vakken? Ja, rekenen is niet mijn
sterkste vak. Ik hoop dat ik door kan op niveau 3.” £
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zonder werkervaring in de sector.
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Bouwvak 2017
Onderstaande data zijn adviesdata.

Regio Midden:
24 juli 2017 t/m 11 aug. 2017
Week 30 t/m 32
In de CAO voor de Bitumineuze en
Kunststof Dakbedekkingsbedrijven
1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 is bepaald, dat de garantielonen per 1 juli 2017 worden verhoogd met 1,75%. £
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