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Microlearning
Microlearning is een geschikt
middel voor het versterken of
up-to-date houden van bepaalde
kennis of vaardigheden. Met
microlearning wordt bepaalde
leerstof opgedeeld in hapklare
brokken van beperkte omvang.
Een module duurt slechts een
paar minuten.

TECTUM op de
Bouwbeurs 2019
De BouwBeurs is de grootste en meest complete vakbeurs
voor de uitvoerende bouw. Om de twee jaar ontvangen ongeveer 600 exposanten er ruim 75.000 bezoekers.

H

et is een interactieve manier om te
leren en één van de middelen waarmee
duurzame inzetbaarheid kan worden
verbeterd. Microlearning koppelt theoretische
en visuele aspecten aan elkaar en maakt
mede daardoor het leren makkelijker. Het
is een middel om dakdekkers bij de les te
houden. Inmiddels zijn er drie modules voor
dakdekkers ontwikkeld: TopFitForTheJob,
Lawaai en Laaggeletterdheid. Om de filmpjes
te bekijken, dient te worden ingelogd met het
ID-nummer van de DakSkillCard (DSC).
Tijdens het filmpje moet een aantal vragen
worden beantwoord. Tot slot dient op de button
te worden gedrukt waarmee kenbaar wordt
gemaakt dat de les gevolgd is. Houd voor meer
nieuws over microlearning de berichtgeving
van TECTUM in de gaten. £

 Wat: BouwBeurs 2019
 Wanneer: 4 t/m 8 februari van 09.30 – 17.30 uur (do. tot 20.30 uur)
 Waar: Internationale Jaarbeurs Utrecht / Dakenhal / stand 11.A 040

D

it jaar zijn elf hallen met innovatieve materialen, concepten
en technieken ingericht. Zoals altijd wordt er een uitgebreid
activiteitenprogramma georganiseerd en een scala aan
dienstverlening aangeboden. Aan alles zal te merken zijn dat de
bouwwereld voor grote maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen staat. De sector is constant in beweging.

Bouwen moet duurzaam, energiezuinig, industrieel, vraaggericht,
flexibel, veilig en tegen lage kosten verlopen. Dit vraagt om slimheid, creativiteit, vertrouwen, samenwerking en vooral om vakman-

schap. Topprestaties kunnen bereikt worden als alle partijen goed
met elkaar samenwerken. Daarmee is ook het beursmotto ‘Tijd om
de krachten te bundelen’ verklaard. Wat betreft dit laatste kan
worden opgemerkt dat de bedrijfstak de krachten op de BouwBeurs eveneens gebundeld heeft. Naast TECTUM presenteren
B² transities, SBD en VEBIDAK zich gezamenlijk onder één dak.
Iedere beursbezoeker is bij deze van harte uitgenodigd om in de
stand over van alles en nog wat van gedachten te wisselen;
bijvoorbeeld over scholings- of opleidingswensen, microlearning,
e-learning of duurzame inzetbaarheid. £

‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ voor anderstaligen (C1)
Twee jaar geleden werd de C1-cursus ‘Gezond en Veilig
Werken op het Dak’ voor de eerste keer in het Pools
gegeven. Naast in de Poolse taal, kan de cursus dit jaar
bij voldoende deelnemers ook in het Engels, Roemeens
of Hongaars georganiseerd worden.

C

onform de CAO BIKUDAK is de C1-cursus verplicht voor iedereen
die op hoogte dakwerkzaamheden uitvoert. Nieuwe werknemers
in de branche moeten de cursus binnen zes maanden na hun
indiensttreding gevolgd hebben. Er geldt een herhalingsverplichting

van eens in de drie jaar. De lesstof van de C1-cursus aan anderstaligen wordt in het Nederlands gedoceerd door een vakdocent van
TECTUM en simultaan vertaald door een tolk. De onderwerpen die
aan bod komen, hebben onder andere betrekking op: arbeidsomstandigheden, veiligheid, risico’s, daktoegang, vluchtplannen, opslag
gevaarlijke stoffen, beroepsrisico’s, lichamelijke belasting, klimatologische omstandigheden, Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA),
valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen,
opslag (brandbare) materialen, geluid en geluidsoverlast, organisatie op de werkplek. £  Meer info: Studiegids op www.tectum.nl

ProBitumen
Benelux
De brancheverenigingen Probasys
Benelux en Bitubel zijn gefuseerd
tot een nieuwe vereniging voor de
gehele Benelux.

V

anaf 1 januari 2019 zijn de belangen van
fabrikanten gebundeld onder de naam
ProBitumen Benelux.
Probasys Benelux is de branchevereniging
van producenten en leveranciers van flexibele bitumen dakbanen voor de Nederlandse
markt. Bitubel is de branchevereniging van
Belgische fabrikanten van bitumen dakbanen. De meeste leden van de twee
verenigingen waren al in beide landen actief.
ProBitumen Benelux is gevestigd in
Rotterdam. £
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Geweld tegen docenten

Terugblik
in cijfers

Leerlingen die schelden, intimideren of zelfs fysiek geweld gebruiken
tegen hun leraar? Ruim een kwart van de docenten aan de middelbare

“ De theorie
vind ik machtig
interessant, vooral
materiaalkunde.
Het praktijkgedeelte
vind ik echter
het leukste...”

Vijf jaar geleden kreeg Willy Meijer (47)
uit Veendam een telefoontje met de
vraag of hij last had van hoogtevrees.
Dat telefoontje zou veel voor Willy
veranderen, maar wel op een hele
positieve manier.

M

et de nodige bouwdiploma’s en het
diploma meubelmaker op zak, begon
Willy in de scheepsbouw. “Ik startte
als scheepstimmerman. Mijn werkzaamheden
bestonden uit het betimmeren van schepen;
het maken van vloeren, wanden en plafonds
met daarnaast het ontwerpen van scheepsmeubels. Door een reorganisatie raakte ik

Dit blijkt uit het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies, dat overigens los staat van
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het verbale en fysieke geweld speelt zich af in alle
onderwijsniveaus, maar wel vaker bij docenten die lesgeven op het vmbo-basis/kader.
Opmerkelijk is verder dat veel docenten aangeven dat zij het afgelopen jaar geconfronteerd zijn
met een leerling die stoned (39 %), dronken (12 %) of met een wapen (10 %) naar school kwam.
Gelukkig is daarvan bij TECTUM geen sprake! £

OKD
up-to-date
Met de Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD) leidt TECTUM op voor middelbare en
hogere functies. Zowel de OKD-Kader als de OKD-Top
bestaan uit diverse certificaateenheden.
Onlangs is de lesstof in de OKD onder de loep genomen en geactualiseerd. Dat was
nodig omdat wet- en regelgeving voortdurend verandert en daardoor effect heeft op de
inhoud van de opleidingen. Zo is bijvoorbeeld, vanwege de geactualiseerde Vakrichtlijn
‘Gesloten Dakbedekkingssystemen’, de lesstof in praktisch alle certificaateenheden
aangepast en herschreven. Bij elkaar hebben de doorgevoerde wijzigingen ervoor
gezorgd, dat de OKD weer helemaal up-to-date is. De OKD wordt onder auspiciën
van de Examencommissie VEBIDAK uitgevoerd. £

zoveel mogelijk wordt voorkomen. Valt daaraan niet
sociale partners opgerichte B² transities bemiddeld
worden naar een andere functie binnen de platte dakenbranche, dan wel naar een baan buiten de sector.

Digitaal
factureren

woord van
het jaar

Zoals in de vorige editie van het
TECTUM-Journaal aangekondigd,
is TECTUM per 1 januari 2019 overgestapt op digitale facturatie.

Het woord ‘blokkeerfries’ is de winnaar
van de Woord van het Jaar-verkiezing
van Van Dale (woordenboek van de
Nederlandse taal). Met ‘blokkeerfries’
wordt een persoon bedoeld die, samen
met anderen, in Friesland een wegblokkade organiseerde om een demonstratie
te verhinderen tegen een aspect van het
Sinterklaasfeest. £

Vakopleiding
“Ik werk inmiddels vijf jaar met veel plezier in
deze branche. Nog niet zo lang geleden ben
ik gestart met de vakopleiding op niveau 2 in
Hoogeveen. De theorie vind ik machtig interessant, vooral materiaalkunde. Het praktijkgedeelte vind ik echter het leukste. Het gaat
ook goed. Bij TECTUM leren we echt in teamverband. Iedereen helpt elkaar.”
Willy verwacht dat zijn werkzaamheden na zijn
opleiding snel uitgebreid worden. Hij schat in,
dat hij in de toekomst wat vaker alleen op pad
zal kunnen gaan. Renovatiewerk kent voor
hem weinig verrassingen. Moet er onverhoopt
timmerwerk worden uitgevoerd, dan draait hij
zijn hand daar, vanwege zijn ruime ervaring

met de houtbewerking, evenmin voor om.
“Zo kunnen wij snel handelen. We hebben alle
vakkennis onder één dak,” zegt hij met een
knipoog.

Hoogtevrees
“Van hoogtevrees heb ik nooit last gehad,”
zegt Willy lachend. “Mijn ‘hoogste’ klus was
op veertig meter hoogte en ik kan je vertellen
dat is echt heel hoog.” Als Willy na deze
enorme hoogte weer met beide benen op
de grond staat, pakt hij graag zijn accordeon
om even een ontspannend stukje muziek te
maken. Meer weten over zijn hobby? Bekijk
dan binnenkort het item over Willy Meijer op
TECTUM.tv. £

Wachtlijsten
vakopleidingen
Zoals in de vorige editie van TECTUM-Journaal aangegeven,
is het aantal leerling-dakdekkers dat zich aanmeldt bij
TECTUM de laatste jaren rap gestegen.

O
B² transities voert sinds maart 2017 activiteiten uit om werknemers duurzaam inzetbaar
te houden. Een terugblik in (enkele) cijfers:

S

inds die tijd hebben zich 44 deelnemers
aangemeld om te worden begeleid.
Na de oriëntatiefase, intake en een
assessment (geschiktheidsonderzoek) resteerden er 32 om deel te nemen aan het uiteindelijk transitietraject. Het aantal afvallers
(12) wordt verklaard doordat er in totaal zeven
werknemers afzagen van deelname, vier
langere bedenktijd wilden en één deelnemer
afhaakte vanwege ziekte. Van de 32 deelnemers die zijn bemiddeld, hebben er inmiddels

twintig een nieuwe werkkring gevonden, zijn
er drie gestart met een opleiding, vier met
het traject gestopt, hebben er vier (nog) geen
baan gevonden en staat één werknemer in de
wacht. Gedurende deze periode zijn er 352
contactmomenten geweest met 167 verschillende werkgevers en hebben er 156 bedrijfsbezoeken plaatsgevonden in 118 verschillende
bedrijven. De jongste deelnemer was twintig
jaar, de oudste 63.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers
aan B² transities bedroeg 48 jaar, het gemiddelde dienstverband was 16 jaar. £
 Meer informatie: www.b2transities.nl

Per juni 2018 kunnen dakdekkers vanuit een preventieve gedachte deelnemen in B2 transities 2.0. Door een tijdige overstap naar een andere functie
of baan, moet voortijdige uitval uit het arbeidsproces worden voorkomen.
De uit te voeren activiteiten zijn gericht op het langer en gezond kunnen
blijven werken. Hierbij wordt de deelnemer gestimuleerd actie te ondernemen om (met de werkgever) zijn duurzame inzetbaarheid te vergroten
of te verbeteren.

Privacywet
Sinds 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
gehandhaafd. AVG is de nieuwe privacywet
die in de hele EU geldt. In zes maanden tijd
heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ruim
10.000 privacyklachten ontvangen. Mensen
klaagden over organisaties en bedrijven die
geen inzage wilden geven in opgeslagen
persoonlijke informatie. Onder de nieuwe
Europese privacywet heeft men het recht
om dit soort informatie in te zien, zonodig
aan te passen of te laten verwijderen. Een
op de drie klachten ging over bedrijven die
daarmee niet goed omgingen. Ook klaagden veel mensen over bedrijven die teveel
informatie verzamelden, of bedrijven en
organisaties die privégegevens doorsluisden naar derde partijen. TECTUM heeft
een ‘Privacyverklaring’ opgesteld waarin
beschreven wordt hoe TECTUM met
persoonsgegevens omgaat. Deze verklaring
is te vinden op de website van TECTUM. £
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens
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als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
te ontkomen, dan kan er door toedoen van het door

Digitaal factureren werkt snel, eenvoudig, bespaart tijd en papier en kan
eenvoudiger in de boekhouding worden
verwerkt. £

helaas mijn baan kwijt.” Uiteindelijk werd
Willy via een uitzendbureau benaderd voor
een baan bij Baas Dakbedekkingen BV in
Vlagtwedde.
“Ik greep deze kans met beide handen aan
en heb er nog geen seconde spijt van gehad.
Ik ben begonnen met eenvoudig werk. We
zitten voornamelijk in de renovatie en nieuwbouw. Ook mensen met weinig praktijkervaring kunnen daarin goed uit de voeten.
Ik voerde sloopwerkzaamheden uit en ik
zorgde ervoor dat de dakdekkers over het
materiaal en materieel konden beschikken.
Ook assisteerde ik daar waar dat mogelijk
was. Op deze manier heb ik de dakbedekkingsbranche leren kennen.”

De dakdekkingsbranche wil dat dreigende arbeidsuitval

foto met dank aan: van venrooy

keer punt
willy meijer

school heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad.

p zich is dit goed nieuws. Jongeren
blijken geinteresseerd in het vak dakdekken en er bestaat waardering voor
het vakonderwijs. Het goede en eigentijdse
onderwijs, zoals de bedrijfstak gewend is, zit
met maximaal 150 leerlingen aan de grens.
Op dit moment zit de februarigroep vol.
Om teleurstelling te voorkomen, wordt
geadviseerd om kandidaten tijdig in te

schrijven voor de vakopleidingen die in
september 2019 van start gaan. Of men bij
overinschrijving op een wachtlijst wordt
geplaatst, hangt af van een aantal factoren.
Leerplichtigen gaan in elk geval voor.
Voorts ligt het aan de capaciteit in een
regiolocatie van TECTUM, indien men een
leerling-dakdekker juist daar geplaatst
wil zien. £

TECTUM.tv
TECTUM.tv is het audiovisuele platform voor
de platte dakenbranche. Daarop treft men
bijvoorbeeld korte instructievideo’s aan,
maar ook sfeerimpressies van excursies of
praktijkcursussen. Om toegang te krijgen tot
TECTUM.tv dient eerst een account te zijn
aangemaakt. De app is te downloaden via
de App Store en Google Play Store.

Gezocht:
Vakdocent
DakSkillCard

De DakSkillCard is bestemd voor iedereen die in de BIKUDAK-sector werkt. Sociale
partners vinden de DakSkillCard een belangrijke tool waarmee in één oogopslag, zowel
het personeel in loondienst als de zzp’er, de identiteit, de genoten (vak)scholing en het
recht op scholingsdagen kunnen laten zien. Met de DakSkillCard kan ook worden ingelogd
op de modules microlearning, maar dan dient de kaart wel door de bezitter geactiveerd
te zijn. Dat heeft lang niet iedereen gedaan, terwijl dat wel zou moeten. Doe dit alsnog!
Adreswijzigingen dienen zelf te worden doorgegeven aan APG. De registratie van de
DakSkillcard, de controle op de inhoud alsmede het waarborgen van de privacy zijn
overigens in handen van sociale partners binnen de bedrijfstak. £

TECTUM is op zoek naar vakbekwame
docenten. De vakdocent wordt ingezet
voor de vakken bitumineus en kunststof
dakdekken van de Basisberoepsopleiding
Dakdekker (niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3).
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze leidinggevende werkervaring op en rond platte daken
heeft opgedaan en over een relevant kennisniveau
beschikt. Vooralsnog betreft het een aanstelling voor
één jaar, met daarna het uitzicht op een vast dienstverband. De kandidaat komt bij voorkeur uit de
provincies Utrecht, Zuid-Holland of Noord-Holland.
De sollicitatie kan gericht worden aan directeur
K.J. Batenburg en per mail worden gezonden aan
i.kolsteeg@tectum.nl. £
3

Liever doen dan denken
Deelname aan een B²-transitietraject betekent dat dakdekkers ook te maken krijgen met externe bureaus. Een
onderdeel van de intakefase is de assessment door LTP
(Laboratorium voor de Toegepaste Psychologie).

LTP heeft inmiddels tientallen dakdekkers onder ogen gehad
en heeft van de uitgevoerde assessments en interviewen op
verzoek van B2 transities een kwalitatieve- en kwantitatieve
groepsanalyse gemaakt. Een globale weergave.
Deelnemers aan B2 transities blijken goed in staat om een
opleiding of cursus op niveau 2 te volgen. Ze zijn praktisch en
pragmatisch ingesteld, introvert en rustig (meer op zichzelf),

Het waren vaklui…
De Nederlandse bitumineuze en kunststof dakdekker
is in aanleg een uitstekend opgeleide vakman. Dat kan
ook niet anders. In de afgelopen 25 jaar kwamen er
gemiddeld honderd gediplomeerde dakdekkers per
jaar bij. Natuurlijk is het niet zo, dat deze 2500 gediplomeerde dakdekkers nog allemaal werkzaam zijn in de
branche. Helaas niet. In de crisistijd van enige jaren
terug zijn jammer genoeg nogal wat vakmensen werkloos geraakt en hebben ze genoodzaakt een andere
baan moeten zoeken. En hebben die ook gevonden,
vaak buiten de bedrijfstak. Daarnaast zijn mensen
doorgegroeid binnen het bedrijf, gepensioneerd
geraakt of om andere redenen gestopt als dakdekker.
Maar toch, er zijn er nog heel veel die prachtige kwalitatieve daken maken. En natuurlijk zijn er nog steeds
de vaak wat oudere vaklui, die precies weten wat ze
doen, zonder dat dit vakmanschap gekoppeld is aan
een diploma. Die hebben het vak geleerd van hun voorman en andere collega’s. Ook worden er nog steeds
per jaar meer dan honderd gediplomeerde dakdekkers
door TECTUM afgeleverd aan de dakbedekkingsbedrijven, die rap door ervaring en voldoende juiste begeleiding ware vaklui worden. Maar met de vakopleiding
houdt het niet op. Je moet het vak wel bijhouden. Net
als een dokter, boekhouder, IT-specialist, brandweerman, hovenier of noem maar een beroep. Je moet er
toch niet aan denken dat je huisarts, als hij eenmaal
klaar is met zijn opleiding, er nooit meer wat bij leert?
Hetzelfde geldt, wat mij betreft, voor dakdekkers.
Als ze eenmaal het vak beheersen, is het meestal
wel klaar met dat leren. Zo vindt ook hun werkgever.
Op technisch vlak nog eens wat bijleren, het zit er vaak
niet meer in. En dat merken we aan de resultaten van
de VakScan, waarin we o.a. checken hoe het gesteld is
met het technisch-, kennis- en uitvoeringsniveau.
Het komt gewoonweg te vaak voor, dat we zien dat
het werk in uitvoering niet klopt. Daar informeren wij
de werkgevers dan over, waarna er toch regelmatig
wordt bijgeschoold. Gelukkig maar. We moeten voorkomen dat er teveel mensen op onze daken rondlopen,
die wel vaklui waren, maar het niet meer zijn. Helaas
gebeurt dat toch regelmatig. Jammer... Waarom
verwachten we van de huisarts wel dat hij blijft weten
waarover hij praat, maar denkt een dakdekker op een
gegeven moment dat hij alles wel weet en blijft weten?
Kom op nou, het is nu eenmaal niet zo… eenmaal een
vakman, altijd een vakman.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Column
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zorg- en behulpzaam indien anderen om hulp vragen en ze
zijn gevoelig. Ze scoren hoog waar het gaat om regels en
zekerheid en zoeken dan ook houvast en kaders.
In vergelijking met een soortgelijke doelgroep, scoren ze wat
lager op het gebied van emotionele stabiliteit, extraversie
(naar buiten toe gericht), vriendelijkheid en openheid.
De deelnemers zijn gemotiveerd en hebben de intentie om
een wending te geven aan hun eigen carrière en duurzaam
inzetbaar te blijven. Zij hebben
daarbij wel hulp nodig. Ofschoon
het zeker denkers zijn, leren ze
het liefst in de praktijk. £

Diploma-uitreiking 2019
De jaarlijkse diploma-uitreiking van TECTUM
wordt dit jaar op 27 juni georganiseerd.
Zoals te doen gebruikelijk vindt deze plaats in
het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.
Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur. Het formele
gedeelte start om 19.30 uur. Bij deze wordt iedereen alvast van harte uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn. Uiteraard volgt te zijner tijd ook
een persoonlijke uitnodiging. £

SBD Dakdekkersboekje vertaald
Het ‘Dakdekkersboekje’, waarin staat wat een dakdekker moet weten en toepassen om gezond en veilig op het dak te kunnen werken, is vertaald in de
Engelse, Poolse, Hongaarse en Roemeense taal.
Het is vertaald omdat er in toenemende mate werknemers
op daken werken die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen. Het boekje vormt de rode draad voor de inhoud
van de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’.
Er staan tips en/of verplichtingen in over het werken met
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), opleiding en

instructie, werkplekinstructie, veilige dakopgang, dakrandbeveiliging, valbeveiliging, markeringen, vluchtwegen, elektromagnetische straling, lawaai en klimaat, bitumenketels,
brandpreventie en brandveiligheid, gevaarlijke stoffen en
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).
In het boekje worden ook tips gegeven over gezond en
veilig werken en beknopte informatie verstrekt over de CAO
BIKUDAK, arbocatalogus Platte daken en de VakScan. Het
‘Dakdekkersboekje’ is mede tot stand gekomen dankzij ESF subsidie en is te downloaden via www.sbd.nl. £

Giel Wuijtenburg (17) uit Zijtaart vind je in zijn
vrije tijd op het veld voor een fanatiek spelletje
rugby. Doordeweeks staat hij op het dak voor zijn
werkgever Ista Dakbedekking VOF uit Veghel.

keer punt

Giel Wuijtenburg

“In weer en wind vind je mij op het dak”
laat Giel ons weten. Sinds 2017 is hij
werkzaam als dakdekker. “Ik begon bij
het bedrijf waar ik nu werk met een
stageplek toen ik nog op school zat.
Ook deed ik daar vakantiewerk. Nadat
ik mijn opleiding had voltooid, hebben
zij mij een baan aangeboden. Ik vind
het erg leuk werk, dus ik heb dat aanbod aangenomen. Ik had al kennis
gemaakt met het vak door mijn broer.
Hij is ook dakdekker en werkt als
zzp’er.”

De week van... Leon Anasagasti

Samen met zijn vriendin Kiki woont Leon Anasagasti in Arnhem.
Leon is docent Algemene Vorming. Hij geeft les in Nederlandse taal,
rekenen en loopbaan & burgerschap en doet dat in alle opleidingslocaties van TECTUM. Hij staat vroeg op. Hij ruimt ’s ochtends
bewust tijd in om de dag in alle rust te laten beginnen. Rond kwart
over zes vertrekt hij richting
Nieuwegein of één van de
andere opleidingslocaties
van TECTUM. Negen van de
tien keer staat hij in de file.
Hij is het gewend.
Is zijn bestemming Nieuwegein, dan
arriveert Leon tussen zeven en half
acht in het opleidingscentrum. Zijn
lessen bereidt hij hier eveneens voor.
Voor een deel gebeurt dit ook thuis.
Hij vertelt dat hij altijd alert is op
maatschappelijke gebeurtenissen om
daarvan in zijn lessen gebruik te
maken. De antenne voor de actualiteit staat altijd uit. Zo heeft hij een leuke manier gevonden
om dakdekkers bij loopbaan & burgerschap te betrekken. “Ik laat ze een fictieve politieke partij
oprichten en over het partijprogramma nadenken. Ze moeten een logo ontwikkelen en slogans,
een presentatie over de actiepunten verzorgen en met elkaar in debat gaan over de standpunten.
Vinden ze super.” Meestal geeft Leon les van 08.30 tot 14.00 uur en geeft dan het stokje over aan
een andere vakdocent. Zelf verwerkt hij daarna tot 16.00 uur de administratie of hij bereidt lessen
voor.
Twee, drie keer in de week is Leon in de boksschool te vinden. Een fantastische sport die, zo
vindt hij, soms onterecht over een negatief imago beschikt. Ook is Leon gek van muziek. Dat uit
zich op een aantal manieren. Zo produceert hij muziek en maakt daarvoor gebruik van de sampler, een apparaat dat (korte) geluidsfragmenten opslaat die Leon vervolgens bewerkt en digitaal
afspeelt. Hij ‘sampled’ bijvoorbeeld achtergrondmuziek voor TECTUM.tv. In het weekend treedt
Leon geregeld op als dj in clubs zoals AIR, Escape of Paradiso in Amsterdam of TimeOut in
Gemert. Zijn genre? Deephouse en techno. Maandagochtend is het weer vroeg op! £

TECTUM en
e-learning
E-learning is volgens TECTUM dé online tool om
het leren vorm te geven. Men leert met behulp
van informatie- en communicatietechnologie.
E-learning biedt interactieve mogelijkheden om
(complexe) vraagstukken te visualiseren met
foto’s of filmpjes. Namens sociale partners
onderzoekt TECTUM of onderwerpen uit de
vakopleidingen, bijvoorbeeld als lesbrieven, via
e-learning aangeboden kunnen worden.

Leergierig
Giel is bezig met de opleiding op niveau
2 van TECTUM in Mierlo. “Ik ben blij dat
ik deze kans krijg om mijn diploma te
halen. Ik leer ontzettend veel. Ik ben
nu bezig met nieuwe facetten van het
beroep zoals het branden. Ik vind het
een leuk vooruitzicht dat ik dat straks
ook kan toepassen tijdens mijn werk.
Ik kan met deze papieren namelijk zelfstandig een dak maken. Dat betekent
dat ik ook in mijn eentje naar een klus
kan. Ik merk echt vooruitgang bij mijzelf. Vooral mijn basiskennis is behoorlijk uitgebreid door deze opleiding.”
Giel is enthousiast en ziet zichzelf ook
wel verder leren en hoopt in de toekomst nog meer vakdiploma’s te halen.

Daken om trots op te zijn
Bij Ista zijn de voornaamste werkzaamheden onderhoud, renovatie en productie van nieuwe daken. “Een mooi project dat wij recent hebben afgerond, is
het dak van een crematorium in Cuijk.
Het heeft allerlei ingewikkelde schuine
stukken en gekke hoeken, dus dat was
echt een mooie uitdaging. Als zoiets
dan klaar is, voel ik mij wel trots.
Nu gaan wij starten met een half rond
dak van PVC voor een bloemenhal in
Zijtaart. Ik vind werken met PVC één
van de leukste dingen die er is.” Giel
geniet volop van zijn beroep als dakdekker. De vrijheid die het geeft en
het buiten werken zijn voor hem zaken
die hem erg aanspreken.
TECTUM.tv heeft een filmpje gemaakt
van Giel op het rugbyveld. £

Hendrik Roest

E

-learning is een goed en bruikbaar
middel om de inhaalweken nog
doelmatiger te laten verlopen.
Vakdocent Hendrik Roest vertelt waarom.

Vernieuwde
BIKUDAK-waaier
De BIKUDAK-waaier is een klein, maar handzaam naslagwerk. Kleurrijk
uitgevoerd in weervast creditcard-formaat. Op de waaier zijn in steekwoorden de belangrijkste regels en eisen terug te vinden die bij het
werken op hoogte een rol spelen. De waaier kan zodoende als checklist
voor arbo- en veiligheidseisen worden benut. Wat te doen en wat te

Tijdens de inhaalweek zitten er gemiddeld
acht à tien leerlingen in de klas waarvan
de één een les gemist heeft, de ander
twee andere lessen en de volgende een
hele week moet inhalen. Voor een docent
is het schipperen omdat er weinig tijd
bestaat voor elk lesonderdeel afzonderlijk.
Het gaat om tijdsgebrek, dat er tijdens
een ‘normale’ les niet is. Dan zit er namelijk een hele groep in de klas en wordt
één onderwerp voor iedereen tegelijk
besproken. Roest: “Tijdens de inhaalweek
moet je de theorie over diverse onderwerpen, binnen de beschikbare lestijd,
spreiden over verschillende leerlingen.
Soms gebeurt dat in een razend tempo.
De kennisoverdracht komt daardoor onder
druk te staan en dat merk je soms ook
aan de leerling-dakdekker.”

laten als iemand op het dak aan het werk gaat/is.
Wat zijn de spelregels?
Naast het ‘Dakdekkersboekje’, wordt de BIKUDAK-waaier uitgereikt aan elke deelnemer
die de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’, dan wel de VakScan, heeft afgerond.
De C1-cursus is, conform de CAO BIKUDAK, verplicht voor nieuwe werknemers in de sector.
Zij moeten de cursus binnen zes maanden na hun indiensttreding gevolgd hebben.
Er geldt bovendien een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. Ook door deelname
aan de VakScan kan daaraan voldaan worden. £

TECTUM heeft zich afgevraagd of e-learning een idee kan zijn om hierin verbetering te brengen. Het plan is om de theorie
van een aantal lesonderdelen om te zetten
in lesbrieven en deze in e-learningvorm
aan te bieden tijdens de inhaalweek.
Leerling-dakdekkers blijven tijdens de
inhaalweek wel bij elkaar in de klas zitten,

maar gaan individueel aan de slag met
het lesonderdeel dat ze in de reguliere
lessen hebben verzuimd. “Ze lezen de
betreffende tekst door, bekijken de foto‘s
of filmpjes en voeren de opdracht(en) uit.
Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel.
Dit zou een doelmatiger traject kunnen
opleveren. Het is weliswaar een vorm
van zelfstudie, maar wel eentje die onder
leiding staat van de TECTUM-docent, die
in dit geval meer als coach functioneert.”

Tijdsbeslag
Toepassing van e-learning biedt als voordeel dat men informatie online snel in
huis haalt. De leerling-dakdekker moet
hierin goed worden begeleid.
Roest: “Het digitale aspect zal het
probleem niet zijn voor die jongens. Maar
de eigen verantwoordelijkheid nemen om
zelfstandig te gaan leren, daaraan zijn
sommigen nog niet gewend. Ze hebben
structuur en sturing nodig en moeten in
de klas begeleid worden door de vakdocent. E-learning dient in mijn ogen te
worden gekoppeld aan praktijkopdrachten
en onderdeel te zijn van een groter lespakket. Ik vind dat er altijd een afwisseling
in lesvormen moet bestaan. De inhaalweken zouden een goed moment zijn om
e-learning eens als pilot uit te proberen.”
£
5

Op weg naar een digitale trajectmap?

Rijbewijs E achter B
Deze cursus is bedoeld voor iemand die in het bezit
is van het rijbewijs B en het rijbewijs E wil behalen.
Sinds 2017 dient iedereen die een rijbewijs wil halen
vooraf een gezondheidsverklaring in te dienen bij

De trajectmap wordt beschouwd als de routeplanner die een leerlingdakdekker gericht richting het praktijkexamen stuurt.

I

n de trajectmap treft zowel de leerling-dakdekker als zijn leermeester per exameneenheid alle informatie aan die de leerling in
de praktijk moet kennen en kunnen om voor het examen te slagen.
De deelnemer houdt zelf bij welke vaardigheden er in de afgelopen
periode per exameneenheid zijn geoefend. Vakdocenten kunnen daarop
aansluiten, bijv. tijdens de theorie- en praktijklessen. De leermeester
registreert de voortgang van de leerling in de praktijk. Naast de
vakvaardigheden let hij, in samenwerking met TECTUM en het ROC,
bijvoorbeeld ook op aspecten die te maken hebben met een goede
werkhouding, gezond en veilig werken, of het werken in teamverband.
Hij geeft door het invullen van de zogeheten BPV-verklaring aan als
hij van mening is dat de leerling-dakdekker examen kan doen.

het CBR.
Op grond daarvan kan het CBR beoordelen of iemand lichamelijk
en geestelijk in staat is om aan het verkeer deel te nemen en het
rijexamen inplannen. TECTUM heeft gemerkt dat het invullen van
de Gezondheidsverklaring her en der tot vraagtekens heeft geleid
en daardoor het aanmeldingstraject heeft verstoord. Men dient
de Gezondheidsverklaring aan te vragen op ‘Mijn CBR’ via
https://www.cbr.nl/nl/mijncbr. Hier logt men in met DigiD en de
extra controle-sms. Men dient de Gezondheidsverklaring zelf in te
vullen. Het gaat namelijk om privacygevoelige gegevens. Vervolgens
dient de Gezondheidsverklaring te worden betaald. Vervolgens
ontvangt men per e-mail meer informatie.

In het kort:
•
•
•
•
•
•

Aanmelding kandidaat door bedrijf bij TECTUM
Kandidaat vraagt zelf Gezondheidsverklaring aan bij CBR
Gezondheidsverklaring via bedrijf naar TECTUM
TECTUM zet aanmelding door naar rijschool
Rijschool plant in overlegt met kandidaat/bedrijf een
examendatum
TECTUM bevestigt examendatum en -plaats.  £

Zo vader, zo zoon
Eric (48) en Robin Pelsers (21) uit het Zuid-Limburgse Elsloo.
Robin volgt in Mierlo de vakopleiding op niveau 3.

 Hoe is het zo gekomen?
Eric: “Na de LTS heb ik MTS-Bouwkunde/CT (Commercieel
Technisch) afgerond. Ik vond het fantastische praktijkgerichte opleidingen. Helaas bestaat deze onderwijsstructuur
niet meer. Toen ik mijn diploma had behaald, vond ik vrij
snel een baan. Ik startte in Heerlen als baliemedewerker
bij de grootste verhuurder in de Benelux van machines en
gereedschappen. Na het afronden van interne scholingstrajecten ben ik er doorgegroeid tot filiaalleider. Met de
jaren in de verhuursector begon ik mijn oorspronkelijke
vak bouwkunde, meer en meer te missen.”

Maria vertelt

“Ergens denk ik dat ik een patent heb op lekkage. Het
beperkt zich niet alleen tot het dak van mijn huis. Ook mijn
autodak moet eraan geloven. Toen ik mijn oude Buick kocht,
was hij lang niet compleet. En ook het plaatwerk had veel
aandacht nodig. In het dak zat een behoorlijk gat. De sierlijst
van mijn voorruit ontbrak ook. Allemaal dingen die niet
onoverkomelijk zijn. Ik vond het leuk om te zoeken naar alles
wat ik nog miste aan de auto. Maar dat lijstje wilde echt niet
lukken. En omdat ik best veel geld stopte in het weer technisch in orde maken van de auto, had ik de restauratie van
het plaatwerk noodgedwongen even voor mij uit geschoven.
Kon prima, het was niet extreem erg…
Tijdens een date met een nieuwe vlam wilde ik natuurlijk
extra indruk maken en besloot ik hem met mijn Buick op te
halen om naar een feestje te gaan. In mijn mooiste partyoutfit stond ik voor de deur van zijn huis. Het stroomde echt van
de regen. Mijn date zag er uit om door een ringetje te halen.
Zichtbaar was hij ook onder de indruk van mijn bijna zes
meter lange roesthoop. Missie geslaagd! We waren lekker
onderweg en het gesprek ging over oude auto’s en hun charme. Toen we op onze bestemming aangekomen waren, kon
ik meteen laten zien dat ik ook echt kon rijden met deze
auto. Heel stoer draaide ik met een sierlijke beweging de
Buick achteruit een parkeerplaats op en maakte daarbij een
scherpe bocht. Tijdens de enorme hoosbui, had zich in een
het gat van de ontbrekende daklijst een flinke plas water
verzameld. Je raadt het al…op het moment dat ik sierlijk en
soepel achteruit een scherpe bocht maakte, kwam er via de
dakstijl een sloot water de auto in. Juist, recht op de ‘sharp
dressed man’ die naast mij zat. En nee, natuurlijk niet op zijn
broekspijp. Hij kon een gilletje nog net onderdrukken, toen
de ijskoude plens recht in zijn kruis terecht kwam. Ik wist
niet waar ik kijken moest. Met een doekje te hulp schieten
zou ook niet echt gepast zijn op een eerste date. Hij besloot
in de herentoiletten zijn broek enigszins te drogen bij de
handendroger. Ik wil me maar even niet inbeelden hoe zoiets
er dan uitziet. Van een tweede date is het nooit gekomen. De
Buick heb ik trouwens nog steeds en inmiddels is hij gerestaureerd! ” £

Maria Pels
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Van de
controller

Digitalisering

Eric werkt bij VEBIDAK en is OKD-docent.

foto: limpe iven

versie van de trajectmap. De kans is groot dat, met ingang van het
nieuwe leerjaar, onze bedrijfstak gaat werken met een digitale
versie van deze map. Handig voor de leerling-dakdekkers, de
leermeesters en leerbedrijven en voor TECTUM/ROC Midden
Nederland. Vanzelfsprekend zullen alle betrokkenen hierover
te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd worden. £

Robin: “Ik word in dienst van TECTUM geschoold op
niveau 3. Mijn leerbedrijf is Brandsma Dakservice uit
Schinnen. De vakopleiding op niveau 2 heb ik via een ander
dakbedekkingsbedrijf voltooid. Mijn vooropleiding volgde
ik in België. Ik zat op een school die gespecialiseerd is in
de omgang met dyslectici. Ik rondde daar in vijf jaar tijd
een metaalopleiding af. Tijdens mijn stageperiode was ik in
dienst van een metaalbedrijf waar ik, vanuit een productiehal, laswerk uitvoerde. Ik vond het een mooi vak, maar
het binnen werken ging me uiteindelijk tegenstaan. In mijn
vakantie had ik meegeholpen aan de plaatsing van zonnepanelen en kwam erachter dat het werken in de buitenlucht me een stuk beter beviel. Toen mijn vader mij tipte
dat er in Brunssum een baan was bij een dakbedekkingsbedrijf, hoefde ik niet lang na te denken.”
 Hoe ging het verder?
Eric: “Na de verhuursector kreeg ik een binnendienstfunctie bij een toeleverancier van bouwmaterialen. In 2002
werd ik gevraagd om in Sittard in dienst te treden bij een
specialist in hout, plaatmateriaal en bouwmaterialen.
Vanwege een verschil van opvatting vertrok ik er in 2006.
Een manager van een EPS-producent bracht mij in aanraking met de dakbedekkingsbranche. Ik kon in een
commerciële functie in de buitendienst aan de slag bij
een leverancier van dakmaterialen. Na een aantal jaren

begon het ook daar weer te kriebelen. Ik kon in deze baan
mijn ei onvoldoende kwijt. In feite zocht ik een job waarin
ik meer de vaktechniek met commerciële activiteiten kon
combineren. Dat lukte met de aanstelling als projectmanager bij een internationale producent van dak- en
waterdichtingssystemen en isolatie. Uiteraard ben ik in al
die jaren doorlopend geschoold via onder andere cursussen van DakAcademie. Tenslotte ben ik als coördinator/
bouwtechnisch adviseur bij branchevereniging VEBIDAK
aangesteld op de afdeling Technische Zaken.“
Robin: “Als je, zoals ik, graag met je handen werkt en
dan het liefste in de buitenlucht, dan is een baan als
dakdekker top. Wat dit vak ook mooi maakt, is de afwisseling. Je werkt zelden lang op dezelfde plek. Daardoor
wordt het nooit saai. Ieder dak is daardoor een verrassing.
Voor mij is dit een prima beroep. Ik vond de vakopleiding
op niveau 2 niet heel zwaar. Voor mij waren de lastigste
vakken rekenen, Nederlandse taal en loopbaan & burgerschap. Misschien heb ik er wel meer moeite voor moeten
doen dan de andere leerlingen omdat ik dyslectisch ben,
maar ik vond de theorie goed te begrijpen. Daar wil ik wel
bij zeggen dat ik erg goed begeleid ben door de vakdocenten van TECTUM. Al met al vond ik de opleiding perfect.
En dat vind ik ook van de vervolgopleiding die ik nu volg.”
 DE TOEKOMST?
Eric: “De uitdaging in het werk bevalt me. Ik houd me
bezig met complexe technische problemen die soms uitmonden in een juridisch steekspel. En ik geef ‘Algemene
Bouwkunde’ en ‘Dakbedekkingsconstructies’ aan de OKDKader. Hartstikke leuk om ingewikkelde technische kwesties op een zo eenvoudig mogelijke manier uit te leggen.”
Robin: “Eerst mijn tweede vakdiploma bij TECTUM halen,
nog meer werkervaring opdoen en dan zien we wel verder.
Als het mogelijk is wil ik me, net als mijn vader, altijd
blijven scholen en ontwikkelen.” £

Over de leermeester
Leerling-dakdekkers zijn verplicht om het
praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf
(beroepspraktijkvorming). Om als leerbedrijf te worden erkend moet aan
voorwaarden worden voldaan.

Z

odra de erkenning door Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is verleend,
blijft deze vier jaar geldig. Eén van de voorwaarden
voor de erkenning is een goed opgeleide leermeester die
de Leermeestercursus of de Leermeester Nascholingsdag
bij TECTUM/ROC Midden Nederland gevolgd heeft.

De cursus VAO-Dak is opgenomen in de nascholingscyclus
om de erkenning als leermeester te behouden (twee jaar).
Leermeesters kunnen via de DakSkillCard aantonen dat
zij gekwalificeerd zijn. Bovendien staan leermeesters als
zodanig geregistreerd in het Bedrijfstakeigen Leermeesterregister.
Bij de start van het opleidingsjaar 2018-2019, kende de
bedrijfstak 280 erkende (en geregistreerde) leermeesters.
De vraag was evenwel of iedere leermeester nog zodanig
in functie was. Na een inventarisatie bleek, dat 61 leermeesters er mee wilde stoppen, 87 leermeesters aan de
nascholingscyclus deelnamen en 132 leermeesters in het
kader van VAO-Dak bezocht waren. Per saldo betekende dit
dat er één leermeester op ongeveer tien dakdekkers in de
sector beschikbaar is. £

Vorig jaar is de trajectmap reeds op werkbaarheid aangepast. Anders
dan in voorgaande jaren, geeft de leerling-dakdekker per periode op
‘voortgang praktijk’ aan of hij, met de werkzaamheden die tijdens de
vakopleiding uitgevoerd moeten worden, aan de slag is gegaan. De
leermeester voert de onderbouwing en beoordeling digitaal in op het
formulier ‘periodieke beoordeling praktijk’. De vakdocent ziet daardoor
vrij eenvoudig en in één oogopslag hoe de leerling-dakdekker zich in
de praktijk ontwikkelt? Bestaan er ontwikkelpunten en waarop zouden
wellicht nog accenten gelegd kunnen worden? Dit alles met doel om
de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het praktijkexamen.
Gebeurt dit op dit moment allemaal nog met gebruik van een papieren

“Aan het einde
van m’n geld
houd ik altijd
een stuk maand
over”

De jeugd heeft
de toekomst
Het onderwijs van nu bepaalt hoe de wereld er morgen
zal uitzien. De vakopleidingen worden in 2025 wellicht
anders aangeboden dan nu het geval is. Een kleine
greep uit mogelijke toekomstscenario’s:

H

et beroepsonderwijs staat voor uitdagingen die zich focussen op digitale en
demografische veranderingen. Kennis
vergaren wordt voortaan minder belangrijk,
dan de manier waarop iemand met die kennis
omgaat. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de
rol van een vakdocent. In plaats van instructeurs, dienen ze meer vanuit hun rol als
coach te gaan werken. Bij TECTUM is dit
al vanzelfsprekend. In de BIKUDAK-sector
hebben vakdocenten oog voor het talent en
de mogelijkheden van ‘hun’ leerlingen. Ze
scheren hen nooit over één kam. Ze helpen
leerling-dakdekkers om zich te ontwikkelen
en zorgen ervoor dat leren persoonlijk wordt.
Ze communiceren adequaat met hun doelgroep, spreken de taal van het dak en bieden
in feite een vorm van gepersonaliseerd
onderwijs aan.

Leven lang leren
Wat in de toekomst anders zou kunnen
worden, is de vorm waarin het onderwijs
wordt aangeboden. Of er over een paar jaar
nog klassikaal onderwijs wordt gevolgd, is de
vraag. In toenemende mate zal het onderwijs
op maat verder zijn weg vinden met daarbij de
verdere uitbouw van keuzedelen en keuzevakken. Een leven lang leren wordt heel
gewoon. Maar dat is het in de BIKUDAKsector in feite nu ook al. Opleidingen van de
toekomst worden waarschijnlijk ook niet langer door de wetgever bepaald, maar door de
gevraagde kwaliteit vanuit de afnemer. De
band met werkgevers en bedrijfsleven zal

dus waar mogelijk nog verder aangehaald
worden om leerling-dakdekkers de juiste vakvaardigheden bij te brengen. Kwalificatiedossiers zullen sneller tot stand komen.

Andere leerlingen
In de afgelopen jaren heeft TECTUM leerlingen opgeleid, die zich het tijdperk zonder
internet nog moeten herinneren. Bijvoorbeeld
de Generatie Y, die geboren is tussen 19852000. Deze heeft een sterke drang om zich
te bewijzen en heeft behoefte aan coachend
leidinggeven. Daarna volgde de Generatie Z
(2000-2015). Die kan zich geen leven meer
zonder schermen en internet voorstellen.
Screenagers of digital natives worden ze
genoemd. Deze digital natives doen verschillende dingen tegelijkertijd. Ze zijn nagenoeg
altijd online en verbinden werken, leren en
spelen met elkaar. Ze netflixen, luisteren
muziek, appen, snappen en checken hun
Instagram. TECTUM speelde op hun belevingswereld in met onder andere TECTUM.tv,
microlearning en e-learning.
In 2025 kan elke leerling in het mbo een eigen
leerroute uitzetten en resultaten behalen met
een volledige opleiding, delen van opleidingen
of combinaties van opleidingen. Tenminste dat
is het plan van de overheid. Hoe het beroepsonderwijs van TECTUM er tegen die tijd
uitziet, blijft koffiedik kijken. Hebben virtual
reality, serious gaming (waardoor er doelbewust geleerd wordt door situaties na te
bootsen), digitale leermiddelen en dito

toetsing of virtuele klaslokalen hun weg in de
dakbedekkingssector gevonden? Moet elke
leerling-dakdekker het onderwijs nog steeds
van a tot z doorlopen als b, c en d al bekend
zijn? Moet er rekening worden gehouden met
dakdekkers die in de toekomst vaker van
baan zullen veranderen? Biedt TECTUM een
keuzedeel ‘Dronepiloot’ aan? Zoveel is zeker,
in 2025 bereidt TECTUM zich weer voor op een
nieuwe generatie leerlingen. De Generatie
Alpha, oftewel de Googlekids die nu nog in
kinderschoenen lopen. Zij zijn geboren na
2016. Naar verwachting zullen deze nóg meer
(technologische) kennis ontwikkelen dan de
huidige generatie. Generatie Alpha krijgt
toegang tot meer technologieën en media
dan de generaties daarvoor. Dit betekent dat
ze ook meer keuzemogelijkheden hebben.

Spannend onderwijs
Hoewel de leerling van de toekomst een
andere leerling is dan die van nu, zal TECTUM
hen zo goed mogelijk voorbereiden op de
arbeidsmarkt. De BIKUDAK-sector zal
behoefte blijven houden aan dakdekkers
die zelfstandig kunnen handelen, breed
opgeleid zijn en gebruik weten te maken
van verschillende vaardigheden. Internet
maakt leren overal mogelijk. Iedere dag
spannend onderwijs! £
Bronnen: Het mbo in 2025, MBO Raad; Toekomstgericht
beroepsonderwijs, SER; Samenwerking bedrijfsleven en

Januari 2019. Het jaar 2018 ligt alweer
achter ons, en de (voor velen) dure
maand december is weer voorbij. Ook
nu weer hoor ik van mensen dat ze
schrikken van het geld dat nog op hun
rekening staat. Net zoals ieder jaar
hebben velen in de maand december
weer meer uitgegeven dan gepland.
Maar hoe kom je de maand januari nu
door? Koop je in de supermarkt nu wat
vaker de aanbiedingen, of ga je toch
maar een keer minder uit?
Eigenlijk is het jammer dat je daar over
na moet denken. Vorig jaar was het ook
al zo… Misschien heb je al tientallen
goede voornemens voor dit nieuwe
jaar, maar daar zou ik er graag nog
één aan toevoegen: zet iedere maand
€ 50 (extra) opzij. En dan zover dat je
niet in de verleiding komt om het toch
te gaan gebruiken. Aan het einde van
het jaar heb je dan toch mooi € 600
gespaard voor de maand december.
Waarschijnlijk genoeg om het gat te
dichten dat je nu hebt. Met een beetje
geluk heb je zelfs iets over. Niet om
meteen uit te geven, maar het begin
voor december 2020!
TIP: misschien kan je werkgever
standaard € 50 van je loon naar een
spaarrekening overmaken.
Kom je iedere maand geld te kort,
maak het dan bespreekbaar binnen
je omgeving! Het NIBUD (Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting) biedt
allerlei hulpmiddelen om je financiën
weer onder controle te krijgen, waaronder budgetcoaches.
Wil je hier meer over weten? Kijk dan
op www.nibud.nl. Probeer te voorkomen dat je schuld naar het incassobureau gaat. Je betaalt dan al snel
drie keer zoveel als de oorspronkelijke
factuur. Het geld wordt dan door een
loonbeslag direct van je loon ingehouden en de problemen worden alleen
maar groter.

Peter Wegereef,
controller TECTUM

mbo-scholen, Rijksoverheid; Innovatief beroepsonderwijs,
Rijksoverheid; Youngworks.
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aanspreek punt
willem feenstra
In het Friese Boksum richtte vader Wybren en moeder Sjoukje in 1994 Feenstra
Dakbedekking op. Zoon Willem werd in 1998 bij de onderneming betrokken. Hij had
een bouwkundige opleiding achter de rug. Op oudejaarsnacht 2001/2002 werd Wybren
getroffen door een hartinfarct, dat hem op 48-jarige leeftijd fataal werd. Samen met
Sjoukje besloot de toen 25-jarige Willem de onderneming voort te zetten.

T

egenwoordig runt Willem Feenstra de onderneming
zonder zijn moeder vanuit Dronrijp. “Na het overlijden
van mijn vader, was ik ineens ondernemer. Man, ik
had nog nooit vanuit een kantoor gewerkt. Met vallen en
opstaan, plus daarbij de OKD van TECTUM, heb ik het ondernemen geleerd.” Of hij als ondernemer geslaagd is, laat hij
in het midden. Feit is wel dat Feenstra Dakbedekking in al
die jaren uitgegroeid is tot een allround dakbedekkingsbedrijf waar dertig mensen hun brood verdienen. Dit jaar,
in februari, wordt het 25-jarig jubileum gevierd.

Vakkrachten
Het mooie is dat klanten die zijn vader ooit naar binnenhaalde tot op de dag van vandaag nog steeds klant zijn.
“Het loopt eigenlijk vanzelf. Wij worden gebeld. De werken
worden ons gegund.” Ongeveer vijftig procent van Feenstra’s
activiteiten bestaat uit de nieuwbouw, de andere helft betreft
de renovatie. “In de nieuwbouw werken we hoofdzakelijk
voor grotere aannemers in Friesland. Bij voorkeur bevindt
ons werkgebied zich op één uur rijden vanaf Dronrijp.
Bovendien zijn we actief op de Waddeneilanden.”
Willem vertelt dat hij altijd in de schoenen van de opdrachtgever gaat staan als deze een dak wil laten maken. “Ik stel
me altijd op alsof het mijn eigen dak is. Daaraan moet iets
gebeuren en dat moet goed worden gedaan. Wil iemand bijvoorbeeld alleen praten over éénlaagse systemen, dan zijn

ze bij mij aan het verkeerde adres. Ik wil daken garanderen
waar ik zelf achter sta en daarvoor heb je vakkrachten nodig.
Die vakkrachten haal ik in huis door leerling-dakdekkers op
te leiden bij TECTUM. Planmatig investeren in scholing en
opleidingen is hier vanzelfsprekend. Op dit moment worden
er meerdere jongens in dienst van TECTUM opgeleid. Naast
de vakopleidingen worden er ook productcursussen gevolgd.
De opleidingsstructuur deugt in de sector.”

Dakregisseur
De toekomst ziet Willem Feenstra zonnig tegemoet. In feite
komt het er op neer dat hij op de oude voet wil doorgaan.
“Het gaat goed. We zitten uitstekend in ons werk. Dat
moeten we vooral zo houden. Een goede werkvoorbereiding,
een strakke planning en daken binnen de gestelde termijn
opleveren blijven, net als nu, essentieel. Wel zullen we ons
waarschijnlijk nog iets nadrukkelijker als dakregisseur
manifesteren. Naast het bedekken van daken bedenken we
op het gebied van dakbeheer, isolatie, gebruiksdaken, zinkwerk, veiligheids- en PV-systemen concepten, waarover we
van A tot Z de regie houden. Net zoals nu, zullen we het
werk hoofdzakelijk met eigen personeel uitvoeren. We doen
veel aan scholing en opleidingen en dat zal in de toekomst
zo blijven. Maatcursussen bij TECTUM horen daar ook bij.
Ik beschouw scholing als de ruggengraat van mijn bedrijf.
Een bedrijf dat schoolt blijft, ook in de toekomst, gespecialiseerd in elk dak.” £

Bouwvak 2019

Colofon

Regio Zuid:
22 juli 2019 t/m 9 aug. 2019
Week 30 t/m 32
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E-mails en bijlagen:
E-mails worden vaak gebruikt om malware op de computer
te installeren. Open geen mails van onbekende afzenders en
zeker niet de bijlage(n). Delete ze direct.
Virusscanner:
Naast de e-mail kunnen cybercriminelen de computer overal
op het internet met virussen besmetten. Gebruik goede
beveiligingssoftware om dit te voorkomen.
Phishing:
Het onderscheppen van privégegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden is een groot probleem. Bij phishing
denkt iemand dat er gegevens zijn ingevuld op de website van
een bank of ander bedrijf waarbij men klant is, maar in werkelijkheid worden de gegevens doorgespeeld aan een oplichter.
Wees alert op phishing-mails. Klik nooit klakkeloos op een
link. Door met de muis op de link te gaan staan, verschijnt
vaak een afwijkend internetadres.
Wachtwoordmanager:
Wachtwoorden opslaan in een wachtwoordmanager (digitale
beheerder) is veel veiliger dan bijvoorbeeld de wachtwoorden
op te slaan in een tekstbestandje op de computer. Zorg voor
een betrouwbare wachtwoordmanager door verschillende
managers met elkaar te vergelijken.
Software updates:
Check regelmatig of er gewerkt wordt met de laatste versie
van het besturingsprogramma en andere software.
Kopie ID of paspoort:
Wees terughoudend met het kopiëren van de ID-card, paspoort
of andere identiteitsdocumenten en mail deze nooit zomaar
door. Maak het BSN zwart.

Sim-Swapping:
Honderden mensen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van
een nieuwe truc van criminelen: sim-swapping. Daarmee
nemen criminelen het mobiele nummer van een slachtoffer
over en krijgen daardoor toegang tot onder andere de online
accounts. Experts raden aan om gebruik te maken van
zogeheten ‘security keys’ in combinatie met een inlogcode
om tegen het sim-swappen te worden beschermd. £

Regio Midden:
5 aug. 2019 t/m 23 aug. 2019
Week 32 t/m 34

Redactiesecretariaat:
Ilse Kolsteeg

Ruim een miljoen Nederlanders wordt
jaarlijks het slachtoffer van cybercriminaliteit. Met een aantal tips & tricks
kan dit worden voorkomen.

WhatsApp:
Met WhatsApp-berichtjes weten fraudeurs duizenden euro’s
buit te maken. Ze doen zich voor als een vriend, collega of
familielid met een nieuw telefoonnummer, winnen het vertrouwen van het slachtoffer en vragen vervolgens met een
doordacht verhaal om een flinke smak geld over te maken.

Regio Noord:
29 juli 2019 t/m 16 aug. 2019
Week 31 t/m 33
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