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TESTERS 

GEZOCHT!

Geen diploma? 
Geen paniek!

 Het gaat vrijwel altijd goed, maar het is natuurlijk mogelijk 
dat een diploma of certificaat door een fout bij de post- 
verzender niet aankomt. Bij TECTUM houden we hier  

rekening mee en daarom is er geen reden voor paniek als er  
bij de verzending iets is misgegaan.

Stuur een bericht naar info@tectum.nl of bel ons algemene 
nummer (030) 601 81 50 en wij zorgen er direct voor dat de 
juiste documenten alsnog worden opgestuurd. £

Als vernieuwend opleidingscentrum is TECTUM altijd op zoek naar 
manieren om het onderwijs te verbeteren en om het opleiden voor 
werkgevers en werknemers zo efficiënt mogelijk te maken. Help ons 
bij de nieuwste ontwikkeling: leren op de werkplek.

Leren op de werkplek

IN DIT NUMMER:

 Werkend leren wil, in het geval van TECTUM, zeggen dat de 
opleiding nog meer wordt gevolgd buiten de schoolmuren. 
Dit kan dankzij een nieuw digitaal platform, dat ontwikkeld 

gaat worden voor de bedrijfstak, door TECTUM in samenwerking met 
Concreet Onderwijsproducten. Het platform wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidiefonds ESF. Kort samengevat gaat het om een 
smartphone-app voor nieuwkomers in de branche én een app voor 
dakdekkers, die de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak (C1) 
willen volgen.

De apps zijn klaar voor gebruik, maar voorafgaand aan de officiële 
lancering is er eerst een pilot-project. TECTUM zoekt deelnemers 
die ervaring willen opdoen met deze nieuwe vorm van onderwijs. 
Meedoen heeft voordelen. Testers maken als eerste kennis met  
een efficiënte manier van onderwijs en dat betekent dat je op een 
prettige manier meer leert in minder tijd. Wie wil dat nou niet? 
Dus voor iedereen die behoort tot één van de hierboven beschreven 
doelgroepen geldt: snel aanmelden via info@tectum.nl! £
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 Als projectmanager bij B2 transities voert Arnold Ver-
meulen coachingsgesprekken met dakdekkers voor 
wie een andere functie of baan noodzakelijk is. Dit zijn 

vaak intensieve gesprekken, vertelt hij. “Een nieuwe functie  
of een andere baan heeft niet alleen gevolgen voor je op de 
werkvloer, maar ook in je privé-situatie. Daarom moeten deze 
gesprekken inzicht opleveren in wie jij bent als persoon. Dat is 
voor zowel de werkgever als werknemer belangrijk.”

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG
Voorkomen is beter dan genezen, vindt Vermeulen. De werk-
gever zou daarom regelmatig met de oudere werknemers in 
gesprek moeten gaan over hun loopbaan, voordat er proble-
men ontstaan. “Dat is iets anders dan een functionerings- of 
beoordelingsgesprek. Praat met dakdekkers over wat ervoor 
nodig is om op een gezonde manier de pensioendatum te 
halen.” Hij drukt werkgevers en dakdekkers op het hart om 
op tijd in actie te komen. “Vaak gebeurt dat te laat, bijvoor-
beeld als de werknemer al zeven of acht maanden ziek is. 
Dan zijn de mogelijkheden voor een loopbaanswitch  
beperkter. In de eerste periode na de ziekmelding kun je  
nog veel doen. Door uitstroom naar de uitkeringsinstanties 
 te voorkomen, bespaart B2 transities de werkgever veel geld 
en houden we de werknemer gelukkig.”

GROTE KANS VAN SLAGEN
B2 transities bekijkt de mogelijkheden voor een omscholings-
cursus of een loopbaanbegeleidingstraject. “Eerste prioriteit 
is behoud van vakkrachten bij de eigen werkgever en daarna 
in ieder geval binnen de bedrijfstak. Als dat niet gaat, dan  
kijken we of er een baan is buiten de dakbedekkingsbranche. 
We hebben inmiddels veel uitstroommogelijkheden naar 
ander werk buiten de bedrijfstak.”

Met een slagingspercentage van 85 procent is de aanpak van 
B2 transities in de meeste gevallen een succes, vertelt 
Vermeulen. “We zijn hier nu tweeënhalf jaar mee bezig en  
in die tijd kreeg ik zo’n 75 aanmeldingen van werkgevers en 
werknemers. Daarvan zijn er tot nu toe 58 dakdekkers aan 
een andere functie of baan geholpen. De gemiddelde door-
looptijd van een dossier is zo’n 8 maanden. We zoeken naar 
duurzame oplossingen. Dat lukt vrijwel altijd. Vaak is deze 
transitie de laatste keer om van baan te veranderen tot de 
pensioendatum. Ook na die transitie blijven we de oud-dak-
dekker in zijn nieuwe rol volgen. Zeker in de beginperiode is 
een vorm van nazorg belangrijk, met name het managen van 
verwachtingen.” £

Niemand neemt graag afscheid van het werken op het dak, maar 
lichamelijke ongemakken maken het soms moeilijk of zelfs onmogelijk 
om door te gaan. Dan wordt het tijd voor een aangepaste of andere 
functie, bij voorkeur bij je huidige werkgever. B2 transities helpt je 
om over te stappen.

Voorkomen is beter 
dan genezen

Arnold Vermeulen

Houd TECTUM 
up-to-date
 Iedereen met een klantenbestand kent het probleem:  

wijzigingen van gegevens bijhouden is a hell of a job. Ook 
TECTUM beschikt over een uitgebreid bestand met gege-

vens van bedrijven, leerlingen, brancheorganisaties, partners 
en nog veel meer. Het is belangrijk dat we de juiste contact-
gegevens hebben, want die zijn nodig voor alle aanvragen 
van opleidingen en subsidies, het versturen van diploma’s en 
het maken van afspraken. Vandaar ons verzoek: stuur van 
alle wijzigingen in contactgegevens, zoals een adreswijziging, 
een nieuw telefoonnummer of e-mailadres een bericht naar 
info@tectum.nl en houd ons up-to-date! £

DIGITAALTJE

De wereld digitaliseert zich tegen de klippen op. 
Nagenoeg alles gaat over de digitale snelweg en  
het geschreven of gedrukte werk op papier lijkt uit 
te sterven. De vooruitgang kan je niet tegenhouden 
denk ik dan maar, al vind ik het in sommige  
gevallen wel een beetje jammer, die vooruitgang.  
Zo lees ik toch het liefst een boek van papier en  
vind ik een papieren krant net even iets prettiger 
lezen dan een krant via de app, maar dat kan met 
mijn leeftijd te maken hebben.

Bij ons thuis gaat ook veel digitaal. Op een spora-
dische avond dat het hele gezin thuis is, zijn er 
momenten dat iedereen individueel op zijn telefoon, 
iPad of computer zijn of haar ding zit te doen. Dit 
fenomeen is vooral heel goed waar te nemen in  
de pauzes van onze korte cursussen of de vakop-
leidingen. Na het eten, of al tijdens het eten, hoppa, 
zitten er veel op hun telefoon om even te checken  
of er nog nieuws is gemeld. Je moet immers wel  
op de hoogte blijven. 

Voor het gesprek is weinig ruimte, want oh wee, je 
zou eens een mooi filmpje of iets dergelijks missen!
Daarentegen is er een ander beeld te zien als er 
voor een korte cursus bijvoorbeeld wat oudere dak-
dekkers bij ons te gast zijn. Dan wordt er veel meer 
met elkaar gesproken en veel minder ‘gedeeld’ via 
de telefoon. Daar wordt de sfeer wel leuker en meer 
ontspannen van. Het digitaliseren gaat wel gewoon 
door. En iedereen lijkt wel behoorlijk tevreden te zijn 
over het eigen digitale gedrag. Toch gaat het regel-
matig niet helemaal goed.

Zo moeten onze leerling-dakdekkers zich tegen-
woordig formeel inschrijven voor hun vakopleiding 
met behulp van hun Digi-D. Dan merken we het 
opmerkelijke fenomeen, dat het toch nog vaak niet 
lukt om dit voor elkaar te krijgen. Op zich helemaal 
niet erg, dan helpen we de leerling even en is het zo 
voor elkaar, maar raar is het wel een beetje. Aan de 
ene kant kunnen we niet buiten internet, weten we 
werkelijk alles te vinden en snel ook. Aan de andere 
kant, klaarblijkelijk als het formeel wordt, als iets 
echt moet, zijn zaken toch wat complexer en lukt 
het lang niet altijd.

Zo digitaliseren we fijn door met elkaar, maar wordt 
het er allemaal niet altijd gemakkelijker op. Dit 
geldt niet alleen voor de ouderen onder ons, maar 
soms toch ook nog voor de jongere gasten. Gelukkig 
maar, zo blijven we met elkaar een leven lang leren! 
Dat heeft toch wat minder met leeftijd te maken, 
dan we vaak denken. £

Column
Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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Ver-
nieuwde 
cursus

 in 2020!

TopFit4TheJob: 
Klaar voor later
Niet opbranden, maar gezond, veilig en 
prettig werken. Dat is het uitgangspunt van 
TopFit4TheJob, een cursus voor dakdekkers 
die al heel wat meters hebben gemaakt.
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“Het moet gewoon goed zijn”

“Met de toolbox-
meetings bereiken 

we in één keer 
een hele groep 
dakdekkers.”

 Boven op het dak van zijn bedrijfspand in 
Bodegraven laat Ben Roos zien hoe veel-

zijdig zijn vak is geworden. Met combinaties 
van verschillende materialen, permanente 
veiligheidsvoorzieningen en genoeg zonne-
panelen om het bedrijf energieneutraal te 
maken, is het dak zowel een showcase als 
een openluchtshowroom. Na bijna 35 jaar  
in het bedrijf, weet hij dat de markt altijd in 
beweging is. “Er worden ontzettend veel 
daken verduurzaamd. Daar worden vaak  
zonnepanelen op gelegd en daar moeten de 
medewerkers mee kunnen omgaan. Er staat 
veel spanning op het net, dus je kunt niet 
zomaar een kabeltje lostrekken.”

MENSEN BEHOUDEN
Tussen de tien en twintig keer per jaar houdt 
Ben Roos Dakbedekking BV toolboxmeetings. 
“We pakken een onderwerp, bijvoorbeeld 
weersomstandigheden op het dak en behan-
delen dan alle zaken waar je mee te maken 
krijgt. We plannen het bij voorkeur in voor  
een regenachtige dag, als mensen tijd hebben 
voor een meeting. We zetten hier in de loods 
een scherm neer en mijn collega licht het 
onderwerp toe. Zo bereiken we in één keer 
een hele groep dakdekkers.”

Dagelijks werken er zo’n 35 mensen voor het 
bedrijf op het dak. Omdat het bedrijf gestaag 
doorgroeit, zijn er nog meer mensen nodig 
om het werk uit te voeren. “Gelukkig loopt er 
hier af en toe een nieuwe kracht naar binnen. 
Eén van onze nieuwe medewerkers zag op de 
Bouwbeurs de stand van TECTUM. Dat maak-
te hem nieuwsgierig, TECTUM verwees hem, 

vanwege zijn woonplaats, naar ons bedrijf. 
Nog dezelfde middag zat hij hier op kantoor 
en zit hij nu op de opleiding. Zo worden er nu 
drie mensen via TECTUM opgeleid en staat er 
nog één op de wachtlijst. We doen alles wat 
binnen ons vermogen ligt om de uitstroom 
van medewerkers zoveel mogelijk te beper-
ken. Door lichamelijke klachten werd voor 
één van de dakdekkers het werken op het dak 
lastig. In overleg met de bedrijfsleiding wordt 
hij nu begeleid door B2 transities en bij 
TECTUM omgeschoold tot calculator/werk-
voorbereider. Hij volgt de OKD en hij krijgt 
daar een hoop informatie mee waar ik zelf 
ook nog iets aan heb.”

GEEN ZORGEN
Veiligheid gaat boven alles, vindt Roos. 
“Niemand zit te wachten op ongevallen. 
Vooral nieuwe jongens op het dak denken 
daar soms nog niet over na. Als er ijs ligt op 
het dak kun je flink onderuit gaan. Bij reno-
vatiewerk worden er maatregelen getroffen 
tegen het gevaar van vallen, een veilige 
dakopgang, dakrandbeveiliging. We monteren 
veiligheidssystemen op de daken, zodat je 
veilig aan kunt lijnen. Of een permanent hek-
werk, bijvoorbeeld als er zonnepanelen zijn 
aangelegd tot aan de dakrand.”

Het bedrijf is VCA** gecertificeerd en advi-
seert en informeert zijn klanten over veilig-
heid en werken volgens de richtlijnen. Roos: 
“De dakdekker die op de klus verschijnt, moet
dus weten wat hij doet. Daarom halen we 
de kennis in huis, mede dankzij de opleiding. 
Het moet gewoon goed zijn.” £

Om vakwerk te kunnen leveren heb je opge- 
leide vakmensen nodig, vinden ze bij Ben Roos  
Dakbedekking B.V. Het bedrijf uit Bodegraven  
laat geen uitdaging uit de weg.

 Voor ervaren dakdekkers is het belangrijk  
om af en toe stil te staan bij hun manier  
van werken en hun verdere carrière. Ook  

als alles prima lijkt te gaan op het dak, is het 
belangrijk om over veiligheid en gezondheid  
na te denken, want niemand wil opbranden  
vóór zijn pensioengerechtigde leeftijd.

CURSUS VAN ÉÉN DAG
De eendaagse cursus Topfit4TheJob biedt de  
juiste aanknopingspunten voor helder inzicht in 
de huidige manier van werken. Het spitst zich toe 
op onderwerpen die aan de orde komen in het 
Dakdekkersboekje en de Arbocatalogus Platte 
Daken. Er is ook aandacht voor een gezonde  
leefstijl. Tijdens workshops met praktische  
voorbeelden leert de deelnemer (op een niet-
belerende toon) alles over gezond eten en de 
gevaren van roken en drinken. Kortom, al die 
zaken waar geen ‘te’ voor mag staan en zéker 

niet als je zwaar lichamelijk werk verricht. 
Deelnemers gaan tijdens de cursus actief aan  
de slag met denk- en doe-opdrachten, bijvoor-
beeld (opnieuw) de juiste manier van tillen  
aanleren. 

PAGO
TopFit4TheJob biedt ook de gelegenheid om deel 
te nemen aan het Periodiek ArbeidsGezondheids-
kundig Onderzoek (PAGO). Dit onderzoek richt 
zich op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s  
en daarom is het uiterst nuttig om eraan mee  
te doen.

De cursus sluit af met een uitgebreide evaluatie 
van alles wat is behandeld. Dakdekkers met een  
flinke staat van dienst weten aan het eind van 
TopFit4TheJob waar ze aan toe zijn en wat ze 
moeten doen om nog lang gezond en veilig  
te kunnen werken. £
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 Het grondwaterpeil op de locatie 
Nieuwegein zakt steeds verder en  
de tegelvloer in de praktijkruimte 

had daar behoorlijk onder te lijden. De vloer 
was lastig schoon te houden en op termijn 
dreigde een onveilige werksituatie.

In de zomervakantie werd de handschoen 
opgepakt om samen met VEBIDAK een 
nieuwe vloer aan te laten leggen. Er ver-
dwenen 60 heipalen van elk 11 meter lang 
in de grond en er werd een zandlaag van 
100 kuub aangebracht. Daar kwam nog 
eens 20 centimeter isolatie bovenop én  
20 centimeter beton om het helemaal af  
te maken. Het trapje bij de deur kon weer 
weg, want er ligt nu een mooie, nieuwe 
vloer waarmee we weer minstens 30 jaar 
vooruit kunnen.
Het team van TECTUM.tv vloog met de 
camera-drone over de vloer en bracht  
de nieuwe situatie prachtig in beeld. £

u BEKIJK DE VIDEO OP TECTUM.TV

 Op een prominente plaats in de directie-
kamer staat de Gouden Brander 2019. 
Feenstra Dakbedekking ontving de prijs 

voor het best scholende bedrijf tijdens de 
diploma-uitreiking van TECTUM afgelopen 
juli. Niet lang daarna werd Willem Feenstra 
gebeld met de vraag of hij bestuurslid van 
TECTUM wilde worden. Feenstra: “Ik schoot 
in de lach, want ik dacht: wat is dit nu weer? 
Maar het klopt wel, ik draag TECTUM een 
warm hart toe.”

Hij heeft ruime ervaring als dakdekker én als 
ondernemer. In 2001 nam hij, na het overlijden 
van zijn vader, de leiding van het bedrijf over. 
Sindsdien groeide Feenstra Dakbedekking 
van 5 naar 35 medewerkers. Het is al langere 
tijd erg druk bij het bedrijf, vertelt hij. “Niet 
alleen bij ons, maar ook bij de concullega’s. 
In het noorden zijn er steeds minder bedrijven 
die de hele grote klussen aankunnen. We 
groeien, maar goede mensen vinden is lastig 
en iedereen wil vakmensen nu vasthouden.”

OPLEIDING IS DE BASIS
Verloop in het personeel is er nauwelijks en 
opleiding biedt een mooie kans om nieuwe 
mensen te binden aan het bedrijf, vindt hij. 
“Iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing 

en daar moet je mee om kunnen gaan. De 
ene klus is leuker dan de andere. Uiteindelijk 
loopt er niemand bij ons weg, dus kennelijk 
doen we iets goed. We werken steeds vaker 
met ploegen van drie man met daarin één 
leerling. Op die manier creëren we ruimte 
voor opleiding. We moeten het met z’n allen 
doen. Tijdens het werk leer je het vak, maar 
de basis leer je op een opleiding. Bij TECTUM 
krijg je het inzicht waarom je iets op een 
bepaalde manier moet doen.”

KOFFIE OP HET DAK
In de loop der jaren zag Feenstra hoe het vak 
zich ontwikkelde tot een specialisme. 
“Vroeger gold: je kon altijd nog dakdekker 
worden. Dat geldt nu echt niet meer. Het 
spreekt nog steeds voor zich dat het dak 
waterdicht moet zijn, maar er komt tegen-
woordig zoveel meer bij kijken. Daaraan 
mogen we best meer bekendheid geven.  
Met collega-bedrijven uit de omgeving stellen 
we onszelf wel eens de vraag: waarom  
organiseren we niet ‘De Dag Van Het Dak’? 
We zorgen voor 100 procent veiligheid en  
dan nodigen we mensen uit om een kop koffie 
te drinken op het dak. In Friesland moeten  
we dat toch kunnen organiseren?” £

VLOER OP JUISTE 
HOOGTE
Wie de afgelopen jaren de praktijkhal van TECTUM 
in Nieuwegein betrad, kon het niet missen: de vloer 
was ernstig verzakt. Bij de ingang was een klein 
trapje geplaatst om te voorkomen dat cursisten 
letterlijk met de deur in huis zouden vallen... 

Willem Feenstra

Meer bekendheid 
voor een 
specialistisch vak
Met de komst van Willem Feenstra van Feenstra 
Dakbedekking B.V. in Dronrijp is ook het noorden 
van het land weer vertegenwoordigd in het bestuur 
van TECTUM. “We moeten het met z’n allen doen.”

PRAKTIJKHAL OPNIEUW VEILIG 
EN GOED TE ONDERHOUDEN:

Voordat hij koos voor een opleiding bij TECTUM, ging BRAM VAN SCHIJNDEL (16) 
naar school in Gemert. Nu leert hij het vak in de praktijk bij Martens Dakbedek-

kingen B.V. “Mijn vader is dakdekker. Ik ging een paar keer met hem mee en ik vond het 
meteen een leuk vak. Op het VMBO had ik voor de richting BWI gekozen. Daar zat de 
keuzemodule ‘Daken en Kapconstructies’ in. Ik mocht daar een dakje maken en uiteinde-
lijk kwam ik bij TECTUM terecht. Daar volg ik nu het eerste jaar en het gaat goed. Ik 
vind werken leuker dan leren. Op het VMBO draait het vooral om leren. Vandaag werk ik 
in Helmond, morgen ga ik naar Alkmaar. Waar ze me nodig hebben, daar ben ik. Ik vind 
alles leuk aan dit werk en ik wil dakdekker blijven. Altijd bezig, altijd in de buitenlucht; 
dat bevalt me prima.”

Ook NICK VAN SCHAIK (17) volgde VMBO-BWI en net als Bram kwam hij dankzij zijn 
vader in aanraking met het vak van dakdekker. We spreken Nick terwijl hij aan de slag 
is in Tilburg voor Garant Dakbedekkingen B.V. “Voor mij is de opleiding van TECTUM  
fijner dan het VMBO. Ik heb gekozen voor het beroep dat ik wil uitoefenen. Daarom wil 
ik niet meer alleen op school zitten, maar het vak leren in de praktijk.” £

u BEKIJK DE VIDEO OVER DE BEROEPSORIËNTATIE VAN VMBO-BWI-LEERLINGEN OP TECTUM.TV 

TECTUM biedt leerlingen van de opleiding VMBO-BWI (Bouw, 

Wonen en Interieur) de mogelijkheid om het dakdekkersvak te 

leren. We spraken met Bram en Nick, twee VMBO’ers die nu 

de beroepsopleiding in Nieuwegein volgen.
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Cursusoverzicht 2020
Met deze editie van TECTUM-Journaal sturen we het Cursusoverzicht 2020 mee. 
Zoals het overzicht laat zien, bieden we ook in het komende jaar weer een 

compleet programma voor 
bedrijven, werknemers en 
zzp’ers. 

Bewaar het overzicht op 
een handige plek. Mocht  
het toch toch zoek raken:  
de digitale versie van het 
overzicht, alsook de hele 
Studiegids 2020 staat op 
tectum.nl/downloads/
studiegidsen.

CURSUS  NAAM 
INHOUD CURSUSDUUR CURSUS INCLUSIEF KOSTEN CURSUSKOSTEN- VRV-KOSTEN-  

  
    SUBSIDIE SUBSIDIE

 ALGEMENE PRAKTIJKOPLEIDINGEN	
	

	 	 	 	 	

20-A0	 Entreeopleiding	(niveau	1)	
Theorie/praktijk	 6	blokken	van	5	dagen	 20-C1,	20-C7	 -	 -	 -

	 	
	

verspreid	over	6	mnd.

20-A1	 Basisberoepsopleiding	Dakdekker,	Bitumineus	en	Kunststof	Dakdekken	 Theorie/praktijk	 9	blokken	van	5	dagen		 Cursus	20-C1,	20-C7	 -	 -	 -

	 (niveau	2)	
	

+	Praktijktoetsen	 of	20-C8

20-A2	 Beroepsopleiding	Allround	Dakdekker,	Bitumineus	en	Kunststof	 Theorie/praktijk	 9	blokken	van	5	dagen		 Verkorte	versie	20-C1,	 -	 -	 -

	 Dakdekken	(niveau	3)	
	

	 20-C8

	 	
	

	

20-A3	 Beroepsopleiding	Kaderfunctionaris	(niveau	4)		 Theorie	 45	dagen	 Vervolg:			 -	 -	 -

	 	
	

	 OKD,	20-E1,	20-E2

20-A4	 Praktijkcursus	Dakdekken	voor	Minder	Gevorderden	 Theorie/praktijk	 5	dagen	 Vervolg:	BBL	20-A1	 e	1.535	 e	550	 e	625

20-A5	 Introductiecursus	Bitumineuze	Dakbedekkingsmaterialen	 25%	theorie	/																	 2	dagen	 Vervolg:	BBL	20-A1	 e	665	 e	220	 e	250

	 	
75%	praktijk	 	 of	cursus	20-A6

20-A6	 Introductiecursus	Kunststof	Dakbedekkingen	 Theorie/praktijk	 1	dag	 Vervolg:	 e	350	 e	110	 e	125

	 	
	

	 (Product)cursussen	

	 	
	

	 gericht	op	een	

	 	
	

	 specifiek	product

	 SPECIFIEKE	PRAKTIJKOPLEIDINGEN	
		

		 		 		 		 	

20-B1	 Praktijkcursus	Dakdekken	voor	Gevorderden	 Theorie/praktijk	 5	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	1.535	 e	550	 e	625

20-B2	 Rijbewijs	E	achter	B	
		

1	dag	 Rijbewijs	CBR	 e	715	 e	110	 e	125

20-B3	 Metalen	Waterkerende	Afwerkingen	
Theorie/praktijk	 2	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	740	 e	220	 e	250

20-B4	 Dakdetailleringen	
Theorie/praktijk	 2	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	665	 e	220	 e	250

20-B5	 Uitvoeringsgebreken	
Theorie/praktijk	 1	dag	 Bewijs	van	deelname	 e	320	 e	110	 e	125

20-B6	 Verwerking	PVC-folies	
Theorie/praktijk	 3	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	1.045		 e	330		 e	375	

20-B7	 Verwerking	EPDM-folies	
Theorie/praktijk	 1	dag	 Bewijs	van	deelname	 e	340		 e	110	 e	125

20-B8	 Verwerking	specifieke	EPDM-folies	
Vervolg	op	20-B7	 In	overleg	 Bewijs	van	deelname	 Op	aanvraag	 		 	

20-B9	 Basistraining	Onderhoud	en	Beheer	van	Dakbedekkingsmachines	 Theorie/praktijk	 1	dag	 Bewijs	van	deelname	 e	435		 e	110	 e	125

20-B10	 Bitumenleien	
Theorie/praktijk	 2	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	675		 e	220	 e	250

20-B11	 Basistraining	Voldoend	Onderricht	Persoon	op	het	Dak		(VOP	Dak)	 Theorie/praktijk	 2	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	680		 e	220	 e	250

20-B12	 Basisopleiding	Heftruckchauffeur	(5	jaar	geldig)	 Theorie/praktijk	 2	dagen	 Certificaat	 e	755		 e	220	 e	250

20-B12.1	 Verkorte	Basisopleiding	Heftruckchauffeur	(5	jaar	geldig)	 Theorie/praktijk	 1	dag	 Certificaat	 e	380		 e	110	 e	125

20-B12.2	 Herhalingsdag	Heftruckchauffeur	(5	jaar	geldig)	 Theorie/praktijk	 1	dag	 Behoud	certificaat	 e	380		 e	110	 e	125

20-B13	 Basiscursus	Zink	
Theorie/praktijk	 2	dagen	 Bewijs	van	deelname	 e	740		 e	220	 e	250

		
 ARBO- EN VEILIGHEIDSCURSUSSEN	

		
		 		 		 		 	

20-C1.	 Gezond	en	Veilig	Werken	op	het	Dak	(CAO-verplichting)	(3	jaar	geldig)	 Theorie/praktijk	 1	dag	 Bewijs	van	deelname	 e	365		 e		110	 e	125

20-C2	 EHBO	en	Reanimatie	(1	jaar	geldig)	
Theorie/praktijk	 3	dagen	 Diploma	EHBO&Reanimatie	 e	875		 e	330	 e	375

CURSUSOVERZICHT 2020

Z.O.Z.

Op een aantal opleidings- en 

cursusactiviteiten die TECTUM 

uitvoert voor de BIKUDAK-

branche is de Subsidieregeling 

ESF 2014-2020 van toepassing.

Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

SAMENWERKEN AAN 

DUURZAME INZETBAARHEID

 R“Resultaatgericht dakdenker” staat er 
op zijn visitekaartje. Sander Slotemaker 
verdiept zich graag in de toekomst van 

zijn bedrijf, de ontwikkelingen in de markt en 
opleidingen van zijn personeel. Slotemaker is 
al actief in de achterban van VEBIDAK, maar 
opleiding vindt hij net zo belangrijk. 
Slotemaker: “Er moeten nieuwe, goed opge-
leide mensen komen in de branche – en dat 
gebeurt gelukkig. Maar de opleiding moet ook 
blijven passen bij de praktijk en daar wil ik 
graag iets aan bijdragen.”

Het personeelsaanbod wordt diverser, merkt 
Slotemaker. “Mensen komen niet meer op 
dezelfde manier binnen. We krijgen mensen 
die weliswaar geschikt zijn als dakdekker, 
maar niet heel goed de Nederlandse taal 
beheersen. Ik zou willen dat zo iemand zijn 
diploma zou kunnen halen. Ik ken mensen die 
prima kunnen communiceren op het dak, 
maar de opleiding halen ze niet, vanwege hun 
taalachterstand. Daar zullen we op in moeten 
spelen; we moeten met onze tijd meegaan.” 
Zo zijn er meer thema’s die aandacht verdie-
nen, vindt Slotemaker. “Wij hebben veel dak-
inspecteurs in dienst. Voordat iemand dakin-
specteur wordt, moet hij eerst een traject van 
leerling tot dakdekker en voorman doorlopen. 
Dat duurt jaren. Ik wil graag onderzoeken of 
we daar anders mee om kunnen gaan.”

GESCHIKTE KRACHT
Bij de beoordeling of een nieuwe medewerker 
geschikt is, draait het vooral om de eerste 
indruk. “Als dat goed is, laat ik een nieuwe 
medewerker eerst met een inspecteur mee-
lopen. We weten dan meteen of hij hoogte-
vrees heeft – soms ontdekt iemand dat pas 
als hij een ladder op loopt. Vervolgens maakt 
hij alle seizoenen mee en als hij het dan nog 
leuk vindt – en wij vinden hem een geschikte 
kracht – dan weet ik dat het tijd wordt om 
hem naar TECTUM te sturen.”

BIG DATA
Patina duidt zijn ruim 160 medewerkers aan 
met de term dakdenkers. Het bedrijf innoveert 
er op los en onderzoekt de mogelijkheden van 
big data, voorspelbaarheid van dakreparaties 
en het inzetten van drones om daken te  
controleren. Het werk bestaat niet alleen uit 
platte daken, maar dat is wel het grootste 
aandeel, vertelt Slotemaker. “Je moet mensen 
blijven scholen, daar ben ik van overtuigd. 
TECTUM staat dicht bij ons, daarom hebben 
we altijd mensen opgeleid – ook in moeilijke-
re tijden. De opleiding voor hellende daken 
stopte bijvoorbeeld toen er minder aanmel-
dingen kwamen. Sinds kort is die opleiding  
er weer, maar er is geen aanwas van nieuw 
personeel. Bij TECTUM zijn ze gelukkig altijd 
doorgegaan.”  £

Sander Slotemaker

We moeten met 
onze tijd meegaan
Een nieuw gezicht in het TECTUM bestuur: 
Sander Slotemaker van Patina Dakdenkers Bever-
wijk B.V. wil graag zijn steentje bijdragen aan 
vernieuwing binnen de opleiding.

 Arbovoorlichters Ad Verhoeven en  
Paul Aalders van Stichting Bedrijfs-
takregelingen Dakbedekkingsbranche 

(SBD) gaan ook regelmatig met de bus van 
TECTUM naar bouwplaatsen om in gesprek 
te gaan met dakdekkers.  
 
Verhoeven: “We zijn voorlichters, geen  
politieagenten. Uiteindelijk moeten bedrijven 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Maar 
wij kunnen wel helpen, adviseren en tips 
geven. Het is een voorziening vanuit de  
sector.”

Aalders: “We zijn er voor zowel de werk-
nemer als de werkgever. Wij rapporteren 
indien nodig aan het bedrijf en we willen 
knelpunten aanpakken en verbeteren door 
bijvoorbeeld een toolboxmeeting te organi-
seren. Werkgevers zijn vanuit de Arbowet 
verplicht voorlichting en instructie te verzor-
gen. Na zo’n bijeenkomst zijn de dakdekkers 
weer geïnformeerd én ze vinden het altijd 
interessant.”

Verhoeven: “Als de jongens op het dak staan 
zonder de juiste hulpmiddelen, niet geïnfor-
meerd zijn of niet geschoold, kun je ook niet 
verwachten dat het allemaal goed gaat. 
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een 
Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&-E) 

op te stellen. Er zijn nog steeds bedrijven die 
dit niet goed geregeld hebben. Wij helpen 
daar graag bij.”

Toen SBD ruim twintig jaar geleden startte 
met voorlichting, was het slecht gesteld met 
de veiligheid in de bouw, aldus Verhoeven.  
“Er raakten teveel mensen arbeidsonge-
schikt en scholing was nog niet zo goed 
geregeld als nu. Na verloop van tijd zijn er 
in de dakbedekkingsbranche veel afspraken 
gemaakt die in de CAO werden vastgelegd. 
Er is veel verbeterd.” Toch is veiligheid niet 
vanzelfsprekend, zegt hij.

De werkdruk wordt hoger, er zijn steeds 
meer anderstaligen en zzp’ers. Om de  
communicatie op het werk te verbeteren, 
werd het Dakdekkersboekje gemaakt, met 
vertalingen in het Duits, Pools, Roemeens, 
Hongaars en Engels. Aalders: “Als voorbe-
reiding op het werken in de winter kun je de 
toolboxpresentatie Veilig Werken in de Winter 
downloaden van onze website. Maar je kunt 
ons natuurlijk ook altijd bellen.” £

u OP SBD.NL IS INFORMATIE TE VINDEN OVER 

ONDER MEER BEDRIJFSTAKREGELINGEN, 

VEILIG WERKEN, TOOLBOXPRESENTATIES, HET 

DAKDEKKERSBOEKJE EN DE ARBOCATALOGUS 

PLATTE DAKEN.

Ad Verhoeven (links) en Paul Aalders

Tips van SBD
Veilig werken is geen vanzelfsprekendheid, weten ze 

bij SBD. Ondanks alle maatregelen neemt het aantal 

ongelukken in de bouwsector toe. SBD informeert 

actief en helpt werknemers en werkgevers om de 

risico’s te verminderen.
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 De ontwikkelingen in de branche gaan razendsnel 
en daarom is het belangrijk om op de hoogte te 
blijven. Het is daarbij natuurlijk ook van belang om 

te zien of de werkwijze nog up-to-date is en of er vol-
doende rekening wordt gehouden met gezond en veilig 
werken op het dak. De driejaarlijkse VakScan is in het 
leven geroepen om voor de dakdekker al deze zaken 
actueel te houden. Tijdens de VakScan voeren dakdek-
kers een opdracht uit in een van de praktijkhallen van 
TECTUM, waarbij ze worden ‘gescand’ op hun vaardig-
heden, die worden getoetst aan de niveau 2-opleiding.
Om ook de VakScan zelf up-to-date te houden is een  
aantal vernieuwingen doorgevoerd. Nieuw in de VakScan 
is, dat er gekozen kan worden uit vier keuzepakketten.  
In de oude versie van de VakScan werden er twee 
opdrachten uit zes keuzepakketten gekozen. Door deze 
aanpassing ontstaat er nog meer ruimte om aandacht  
te geven aan veiligheid en gezondheid.

DUIDELIJK VOOR IEDEREEN
Na de uitleg van de opdracht gaan de dakdekkers aan het 
werk. Voor het uitvoeren van de opdracht staat een tijd 
van zes uur. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers alles 
uit hun dag halen, is er aansluitend een toolboxmeeting, 
geheel in het teken van gezond en veilig werken. De uit-

komsten van de VakScan gaan naar zowel de werkgever 
als de werknemer. Op die manier zijn alle betrokkenen 
op de hoogte.

IN GESPREK
Wie heeft deelgenomen aan de VakScan wordt mogelijk 
ook nog uitgenodigd voor de VakScan DI (Duurzame 
Inzetbaarheid). Daarbij gaat het om een gesprek dat 
plaatsvindt op de bouwplaats in de TECTUM-bus.  
Marco van der Laan is een van de adviseurs van TECTUM 
die de gesprekken voert. “We bespreken samen met de  
dakdekker hoe hij zelf denkt dat hij zijn pensioenleeftijd 
gezond en fit gaat halen. Dan valt er vaak een stilte, maar 
er ontstaat in ieder geval ook bij hemzelf het besef dat er 
iets moet gebeuren. Veel dakdekkers gaven tot nu toe 
aan dat ze de pensioengerechtigde leeftijd niet halen,  
zonder dat ze aanpassingen moeten doen. Dat is een  
fors aandeel, vindt ook de bedrijfstak.”

De VakScan DI blijft een vertrouwelijk gesprek tussen de 
werknemer en de adviseur. Van der Laan: “In sommige 
gevallen adviseren we om in gesprek te gaan met de 
werkgever, maar we laten het initiatief over aan de  
werknemer.” £

VERNIEUWDE VAKSCAN 
NOG EFFICIËNTER

De driejaarlijkse VakScan is een belangrijk instrument voor 
dakdekkers om te zien of de werkwijze nog up-to-date is en 
wat er eventueel verbeterd kan worden. TECTUM komt nu 
met een vernieuwde, nog efficiëntere versie van de VakScan.

Maria vertelt
FOTO: LIMPE IVEN

ONE OF THE GUYS

Afgelopen zomer ging ik met Fruitdruifje, dat is mijn dochter 
van elf, naar het Duitse Movie Park. Lekker foute dingen eten 
waar je vrijwel direct spijt van hebt als je ondersteboven in een 
achtbaan hangt. Ik hou van pretparken en de razendsnelle 
attracties! 

Het leuke van dit park zijn ook de actieshows met stuntauto’s. 
Ooit in een ver verleden was ik er al eens geweest. Toen was 
het de Police Academyshow. Ik weet nog dat deze show toen op 
mij veel indruk maakte. En dat was niet alleen, omdat ik als 
‘slachtoffer’ uit de toeschouwers werd gekozen om deel te 
nemen aan de show. Nee, het strakke stuntwerk met de auto’s 
en motoren werd echt spectaculair uitgevoerd. Dus toen ik dit 
jaar die geheel vernieuwde show weer ging bekijken, hoopte ik 
vurig dat ik ditmaal niet weer de sjaak was om uit het publiek 
gekozen te worden. Gelukkig was dat niet zo en kon ik vanaf 
de tribune de show goed bekijken. Fruitdruifje en haar vrien-
dinnetje zaten naast mij en keken hun ogen uit. Politieauto’s 
die een stel bad guys achterna zaten in snelle streetracers. 
Burnouts, driftend door de bochten, op twee wielen aan komen 
scheuren en met eiselijke precisie om elkaar heen draaien. 
Echt een knap staaltje stuntwerk.

Na weer een bizarre stunt van een van de bad guys, kwam de 
auto tot stilstand en zwaaide de deur open. De bestuurder 
stapte uit om het applaus in ontvangst te nemen. De verbazing 
in het publiek was groot toen duidelijk werd dat de bestuurder 
van de auto, die zojuist de meest waanzinnige stunts had uit-
gehaald, een vrouw was. Ik keek naar mijn dochter en eerlijk 
gezegd keek zij er niet zo heel erg van op. En dat maakte mij 
best wel trots. Niet dat ze er niets om geeft, maar meer omdat 
het voor haar dus normaal is. Met een moeder die zich begeeft 
in de autowereld, is het voor haar niet raar dat een vrouw een 
bestuurder is van een stuntauto. Of zou het mijn rijstijl te 
maken hebben..? 

Zonder gekheid, eigenlijk is het nog steeds raar dat we dit 
soort gedachtes hebben. Een onderscheid maken. Mannen- 
of vrouwenberoepen. Ooit was er een reclame die goed weer-
geeft dat we dat onderscheid maken zodra de pubertijd is 
gekomen. Men vroeg een aantal volwassen vrouwen en 
mannen of ze wilden rennen ‘als een meisje’. En ze begonnen 
allemaal als verwende prinsesjes op glazen muiltjes heel stom 
en aanstellerig te waggelen. Let wel: óók de vrouwen! Toen ze 
dezelfde vraag stelden aan jonge meisjes gaven ze alles en 
sprintten ze het beeld uit. Hetzelfde gold voor alle handelingen 
die ze vroegen te doen. Of het nu rennen, vechten of gooien 
was. De volwassenen hadden een beeld dat volledig stereotiep 
was, maakten het eigenlijk gewoon ook nog eens belachelijk en 
heel overdreven en de jonge meisjes deden het met een over-
tuiging alsof ze meededen aan de Olympische Spelen. 

Recent had ik een ontmoeting Sharon Bouman, een vrouw die 
haar passie is gaan volgen en ook een ‘mannenberoep’ heeft. 
Sharon is dakdekker. Ik vond het bijzonder hoe zij die klus 
klaart, hoe ze zich in een mannenwereld begeeft en zich daar 
goed staande weet te houden. Hoe haar mannelijke collega’s 
op hun beurt weer respect voor haar hebben. En haar onder-
tussen wel zien als one of the guys. Sharon zei tegen mij: “Als  
je iets echt wil, dan kom je er wel”. 
Ik hoop in de toekomst nog meer van dit soort vrouwen tegen 
te komen. Vrouwen die inspireren en hopelijk aan anderen 
laten zien dat je kunt worden wat je wilt. Die de ‘gevestigde 
orde’ doorbreken en hun dromen najagen. En dat Fruitdruifje 
er één van zal zijn. £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv

Marco van der Laan

PS: De video van het interview met Sharon staat op TECTUM.tv!

DUURZAAM DDW-DAK
Tijdens Dutch Design Week (DDW), het Eindhovense ont-
werpersfestival in oktober dat jaarlijks honderdduizenden 
bezoekers trekt, is het paviljoen op het Ketelhuisplein 
steevast een grote publiekstrekker. Voor elke editie wordt 
er een nieuw paviljoen ontworpen en opgebouwd.

Het paviljoen, dat dit jaar de naam Biobasecamp kreeg, stond in 
het teken van het thema bouwen met bomen, want hout is volgens 
de ontwerpers het beton van de toekomst.
Via grote trappen mochten bezoekers een kijkje nemen op het 
dak van Biobasecamp dat was opgebouwd uit modulaire vloer-
delen van kruislaaghout die na DDW geschikt waren voor herge-
bruik. Door hout meer als economisch waardevol materiaal in te 
zetten, kunnen er meer bossen worden aangeplant, zo redeneren 
de ontwerpers. Daarmee levert het ontwerp een bijdrage aan de 
bestrijding van klimaatverandering en aan de kwaliteit van het 
landschap. Wie met de blik van een dakdekker naar de fraaie 
dakconstructie van blank naaldhout kijkt, krijgt ongetwijfeld zin 
om het waterdicht te maken. £
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Europees Fonds 
ondersteunt 
duurzame 
inzetbaarheid

Wat is 
het ESF?
Het Europees Sociaal Fonds werd opgericht in 1957 en had oorspronkelijk 
tot doel om meer werkgelegenheid te creëren. In de loop der jaren richtte 
het fonds zich steeds meer op actuele uitdagingen. Tegenwoordig is het 
doel ‘...om economische en sociale samenhang in Europa te versterken door 
het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te 
maken..’, aldus de website van het ESF.

Dat klinkt misschien abstract, maar het komt er op neer dat het ESF financiële ondersteuning 
biedt voor projecten die streven naar het verbeteren van de arbeidskwaliteit, het bereiken van 
volledige werkgelegenheid, het bevorderen van integratie van de beroepsbevolking en het 
verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio’s.

In Nederland coördineert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de 
besteding van het geld uit het ESF. Hiervoor is het voormalige Agentschap SZW opgericht, 
dat sinds 2018 werkt onder de naam Uitvoering van Beleid SZW. £

Sociale partners opmerkelijk vaak op één lijn:

Cees Woortman:  In de dakdekkersbranche staan de neuzen van werkgevers en werknemers opmer-
kelijk vaak dezelfde kant op. Cees Woortman en Ben Bleumer zijn het, ieder vanuit 
zijn eigen invalshoek, over veel zaken eens en dat leverde een reeks succesvolle  

projecten op. Woortman: “Als sociale partners vinden we vaak hetzelfde belangrijk en 
dat zie je terug in de ESF-projecten. Werkgevers en werknemers hebben belang bij 
een goed opleidingsniveau, gezond werken en willen vakmanschap behouden voor  
de sector.” Ben Bleumer denkt er precies zo over. “De sector is ambitieus maar niet 
groot, dus ESF helpt ons om het financieel behapbaar te maken. Als het om scholing 
en opleiding gaat, steekt onze sector met kop en schouders boven andere bouwsec-
toren uit.”

NAZORG
Over de vraag wat ESF voor de dakensector betekent, hoeft Ben Bleumer niet lang 
na te denken. In rap tempo somt hij een reeks projecten op die met ondersteuning  
van ESF tot stand kwamen. De ontwikkeling van de DakSkillCard-app, de Vakscan (DI), 
de C1-cursus voor Anderstaligen en B2 transities zijn allemaal belangrijke initiatieven 
die mede mogelijk werden gemaakt door ESF. 
Bleumer: “Duurzame inzetbaarheid is meer dan veiligheid en arbeidsomstandigheden. 
Je moet je lekker voelen in de sector, het werk aankunnen en het vak verstaan. Daar 
moet je een opleiding of bijscholing voor kunnen volgen en dan is het ook de bedoeling 
dat je daarna in de sector blijft. Uit onderzoek bleek, dat er veel uitval is na de oplei-
ding. Daarom regelt nazorg als je een opleiding hebt gevolgd. Dat is een concreet 
voorbeeld waar ESF ondersteuning heeft geboden.”

Woortman: “Soms wordt het werken op het dak een probleem, bijvoorbeeld vanwege 
gezondheidsklachten. Dan is het belangrijk dat iemand begeleid wordt naar een  
andere baan. Dakdekkers zijn vaak lang in dienst en verknocht aan het bedrijf en 
hun beroep, dus zo’n overstap is vaak ingrijpend. B2 transities heeft daar opmerkelijk 
goede resultaten mee behaald.”

SAMENHANG
Bleumer ziet ook toegevoegde waarde in de de samenhang tussen de ESF-projecten. 
“Alles versterkt elkaar. De gegevens in de DakSkillCard-app, de gesprekken in het 
kader van de VakScan DI, het is allemaal van belang voor ons arbeidsmarktonderzoek. 
Dankzij de resultaten weten we waar we op in moeten spelen. ” Cees Woortman noemt 
een groep die niet vergeten mag worden. “We hebben relatief veel jongeren én oude-
ren in onze sector. We zijn geneigd daar de activiteiten op te richten. Te vaak is de 
middencategorie, in de leeftijd van 30 tot 50, een vergeten groep. Daar gaan we meer 
aandacht aan geven.” Uiteindelijk zien alle partijen het belang van de sector. “Daar 
vinden we elkaar.” £

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt tal 
van projecten op het gebied van duurzame inzet-
baarheid en opleiding en het belang van het fonds 
voor de sector kan nauwelijks worden overschat 
vinden Cees Woortman, directeur van branche-
organisatie VEBIDAK en Ben Bleumer van FNV 
Bouw, respectievelijk werkgevers- en werknemers-
voorzitter van het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Ben Bleumer

KERSTVAKANTIE
TECTUM is gesloten van 
23 december 2019 t/m 
3 januari 2020
www.tectum.nl

ASFALT EN BITUMEN DAG 2020
18 maart 2020
Locatie: België
www.eurobitume.eu

PRIJSUITREIKING 
DAK VAN HET JAAR 2019
20 maart 2020
Locatie: Hotel Zuiderduin
te Egmond
www.dakvanhetjaar.nl

PLATFORM VMBO-BWI 
LANDELIJKE STUDIEDAG
27 mei 2020 
www.vmbo-bwi.nl

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN 
5 t/m 7 juni 2020 
www.rotterdamsedakendagen.nl

DIPLOMA-UITREIKING TECTUM 
25 juni 2020 
in NBC Nieuwegein 

ROEF AMSTERDAM 
12 en 13 juni 2020 
www.roefamsterdam.nl
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 Maik (25) startte op zijn zestiende via een uitzendbureau als dakdekker. Dankzij zijn 
vader, die ook dakdekker is, werkt hij nu bij Roofing Service Nederland B.V. in 
Brummen. Dat zijn liefde voor het vak ver gaat, blijkt wel uit het feit dat hij op zijn 

been een dakdekker heeft laten tatoeëren. En inmiddels heeft zijn vader exact dezelfde 
tatoeage. “Ik had een tattoo laten zetten van een dakdekker, die met een rol de ladder 
opgaat. De tattoo artist had hem gemaakt van een afbeelding die ik zelf had meegebracht.  
Er is een foto van genomen en die is terechtgekomen in de kantine van het bedrijf waar mijn 
vader werkt. Zijn werkgever zei: ‘Als iemand ook deze tattoo neemt, dan betaal ik hem.’ En 
dat vond mijn vader wel grappig. Hij heeft hem aan de andere kant laten zetten. Dus als je 
ons tegenkomt en we hebben een korte broek aan, dan zie je deze tattoo van beide kanten.”

TWEE GROTE LIEFDES VEREEUWIGD
Maik heeft recent niveau 3 afgerond bij TECTUM. “Dakdekker is het mooiste beroep dat 
er bestaat. Ik ga er ook nooit mee stoppen. De vrijheid en iedere dag in de buitenlucht, nee, 
daar kan niets aan tippen.” 

Voor Maik is dat de reden dat hij een tattoo heeft laten zetten van zijn geliefde beroep. 
“Ik heb pas nog een extra stuk aan de dakdekker-tattoo laten toevoegen. De dakdekker heeft 
nu ook een gasfles. Ik denk dat ik deze tatoeage in de loop van de tijd nog wel meer ga uit-
breiden. Ik weet alleen niet of mijn vader dat ook met zijn tattoo gaat doen.”

Andere tatoeages van Maik hebben voor hem ook allemaal een speciale betekenis. Zijn  
dierbaarste tattoo is een puzzelstukje op zijn pols. “Die staat voor mijn relatie met Denise. 
Zij heeft het andere stukje op haar pols getatoeëerd. Zoals mijn liefde voor het vak met de  
dakdekker, is met het puzzelstukje ook onze liefde vereeuwigd.” £

Maik Bruil uit Neede is dakdekker. En zijn liefde 
voor het vak steekt hij niet onder stoelen of 
banken. Op zijn onderbeen prijkt dan ook een 
tattoo van een dakdekker in actie.

“...Ik heb pas 
nog een extra 
stuk aan de 

dakdekker-tattoo 
laten toevoegen. 
De dakdekker 

heeft nu ook een 
gasfles...”

Het aanbrengen van mechanisch 
bevestigde PVC-dakbanen
In deze ‘How-To’ worden de benodigdheden, de voorbereiding, de scheidingslaag en 
het aanbrengen van de op maat geknipte PVC-dakbanen gedemonstreerd.

Leermeestercursus in Nieuwegein
Het begeleiden van leerlingen op de werkplek is een belangrijke taak. Een opgeleide 
leermeester is een voorwaarde voor een bedrijf dat zichzelf leerbedrijf wil noemen.

VAO-Dak voor leermeesters
VAO-Dak (Voorlichting, Advies en Ondersteuning) is een bedrijfstakspecifiek onderdeel 
van de nascholingscyclus voor leermeesters. Met deze korte cursus assisteert TECTUM 
de leermeester, zodat hij zijn leerlingen nóg beter kan begeleiden. De cursus is vereist 
voor behoud van erkenning van het leermeesterschap. VAO-Dak bestaat uit twee werk-
plekbezoeken, aan het begin en in de tweede helft van de opleiding. De afspraak voor 
het bezoek maken we met de leermeester en daarna volgt een werkbezoek op de 
bouwplaats met de TECTUM-bus. £

u BEKIJK VOOR MEER INFORMATIE DE VIDEO VAN EEN KORTE IMPRESSIE VAN EEN VAO-DAKBEZOEK 

AAN DE LEERMEESTER MÉT EEN LEERLING-DAKDEKKER OP DE WERKPLEK OP TECTUM.TV.  ZOEK IN 

DE APP OP ‘VAO’. 

Bijzondere 
tattoos

Ode aan 
het vak

Nieuw op TECTUM.tv
Er is weer veel nieuws te zien op TECTUM.tv. 
Je kunt er terecht voor instructies, tips, inter-
views en reportages. Download de app om 
niets te missen. Hieronder een greep uit pas 
gepubliceerde en nog te publiceren video’s.

Binnenkort ook op TECTUM.tv: Terugkom- en inhaaldagen Vakopleidingen, Metalen 
Dakcomponenten en Niveau-3 docent Leon Anasagasti over rekenen en dakdekkers

Er verschijnen regelmatig nieuwe video’s in de app. Houd TECTUM.tv in de gaten!
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PAS OP JE PAS!
Krijg jij ook weleens een sms dat je bank-
pas verlopen is? Ik wel. Gelukkig is zo’n 
sms altijd van een bank waar ik geen bank-
rekening heb. Dan is het voor mij meteen 
duidelijk wat er aan de hand is: het is een 
phishing-bericht. Tot nog niet zolang gele-
den vond phishing alleen plaats per e-mail, 
maar tegenwoordig ook per sms-bericht. 
Op deze manier proberen criminelen aan 
gegevens van je bankrekening te komen. 
Meestal staat er in zo’n bericht een link 
waarop je kunt klikken (wat je al snel auto-
matisch doet) om de bank (maar niet heus) 
te laten weten dat je een nieuwe bankpas 
komt ophalen.

Allemaal nep en voor je het weet, is je 
bankrekening leeg. Een bank stuurt je nooit 
een sms of een e-mail om je pincode te 
checken! Een bank belt je ook niet om je 
pincode te controleren! Trap er niet in! Een 
bank stuurt ‘ouderwetse’ post of ze vragen 
je om naar het kantoor te komen. De  
meeste banken hebben een e-mailadres 
waar je deze phishingberichten naar toe 
kunt doorsturen, zoals bijvoorbeeld  
‘valse-email@rabobank.nl’. De bank kan 
dan nagaan van wie het bericht afkomstig 
is. Meld phishing-pogingen altijd bij je bank!

In oplichtersland heb je verder nog het 
gebruik van ‘geldezels’: (meestal) jongeren 
die door criminelen worden geworven om 
tijdelijk hun bankrekening en eventueel ook 
hun bankpas met pincode uit te lenen. 
Oplichters storten geld dat zij van anderen 
hebben gestolen op jouw rekening en  
pinnen het geld vervolgens. Zo blijven zijzelf 
buiten schot. Meestal staat er voor jou een 
leuk bedrag tegenover. Makkelijk verdiend. 
Maar, je voelt hem waarschijnlijk al aan-
komen: ook jij pleegt dan fraude. Aangezien 
de pakkans vrijwel honderd procent is, 
komen politie en justitie vervolgens bij jou 
aan de deur om het gestolen geld bij jou 
terug te halen (alles, én met een boete!). 
Daarnaast heb je dan een strafblad, waar-
door je acht jaar lang geen bankrekening 
kunt openen, hypotheek kunt afsluiten of 
andere zaken met een bank kunt doen.

Als een verhaal te mooi lijkt om waar te 
zijn, dan is dat het ook! Ga er niet op in 
en geef nooit je bankrekeningnummer of 
bankpas aan een vreemde. Word je bena-
derd om ‘geldezel’ te zijn, meld dat dan 
bij de politie. Kijk voor meer informatie op 
www.veiligbankieren.nl/overige-fraude/
geldezels/. Je vindt er ook tips over hoe 
je dit soort criminaliteit herkent.  £

Peter Wegereef,
controller TECTUM

Van de 
controller

V MBO-BWI was oorspronkelijk de rich-
ting Bouwtechniek. Bij de vernieuwing 
van het VMBO werd deze richting 

omgezet in het profiel BWI. Een nieuwe 
koers was hard nodig: in het totale onderwijs 
was het aantal nieuwe leerlingen met 40 
procent teruggelopen ten opzichte van 1980. 
Om het nieuwe profiel structuur te geven 
werd het Platform VMBO-BWI opgericht, 
waarbij 180 VMBO-scholen nu zijn aange-
sloten. Het bestuur is van een bijzondere 
samenstelling met werkgevers van Bouwend 
Nederland en ook TECTUM, maar ook ver-
tegenwoordigers van de vakbonden FNV en 
CNV en vijf regiodirecteuren van VMBO-
scholen. Leen Prins was van meet af aan als 
voorzitter bij het platform betrokken. “Een 
nieuw profiel betekent nieuwe leerstof. Die 
wilden we laten maken door mensen in de 
branche die er verstand van hebben. De ver-
schillende kenniscentra – die later zelfstan-
dig gingen opereren – pakten de opdracht  
op en lieten zich informeren door de bran-
che. Dat leverde een uitstekend resultaat op. 
We hadden verwacht dat het zou lukken om 
ruim de helft van de leerlingen met ons 
materiaal te laten werken. Maar het succes 
was veel groter, want we bereiken inmiddels 
meer dan negentig procent van de leer- 
lingen.”

ORIËNTATIEVAK
Het Platform VMBO-BWI greep het succes 
aan om de volgende stap te zetten: het 
moderniseren en verbeteren van de leermid-
delen. Omdat TECTUM betrokken is bij het 
Platform VMBO-BWI, is het vak Dakdekken 

bij een aantal scholen in het programma 
opgenomen, zo ook bij het Schoonhovens 
College. “Bij ons is het een onderdeel van 
het profiel. Leerlingen kunnen het vak hier 
op school volgen, maar ook bij TECTUM in 
Nieuwegein.” Het succes is eenvoudig te  
verklaren; de basis werd gelegd door de uit-
zonderlijke bereidheid van alle partijen om 
mee te werken. “Misschien zou je die eerder 
verwachten bij het MBO, maar voor het 
VMBO heb ik in Schoonhoven uitstekende 
ervaringen opgedaan bij het samenwerken 
met bedrijven. Onze werkwijze wilden we 
landelijk doortrekken en dat is gelukt.” 
Vanuit het VMBO stromen inmiddels de  
eerste leerlingen door naar TECTUM.  
“De samenwerking tussen bedrijfsleven en  
scholen, en van werkgevers en werknemers 
in de dakbedekkingsbranche is uniek. 
Andere profielen hebben die aanpak niet 
gevolgd, daar verloopt de samenwerking 
soms moeizamer. Ons succes vereist nu 
eenmaal een bepaalde manier van denken, 
die je niet overal tegenkomt.”

ALLROUNDERS
De opleiding werpt weliswaar zijn eerste 
vruchten af, maar dat betekent niet dat er 
achterovergeleund kan worden, aldus Prins. 
Docenten krijgen updates tijdens regionale 
en landelijke bijeenkomsten. De opleidingen 
worden door bedrijven gevoed met infor-
matie over alle ontwikkelingen. “De wissel-
werking is enorm belangrijk; ook voor de 
bedrijven zelf. Werd er twintig jaar geleden  
in de bouwwereld nauwelijks iets met ICT 
gedaan, nu beheersen leerlingen bijvoor-

beeld het 3D-tekenen. Dat is uniek. De oplei-
ding is veel breder geworden en er worden
in de bouw nieuwe technieken en materialen 
toegepast. Docenten moeten daarin wel 
kunnen meegaan; ze moeten allrounders 
worden.” Dankzij de vernieuwingen in het 
VMBO is de uitstraling van de opleiding nu 
een stuk beter. “Toen ik hier in 1998 begon, 
leek de metaalopleiding nog op de ijzer-
gieterij van mijn vader in de jaren ’60”, 
zegt Prins. “We hebben alles gemoderni-
seerd, de juiste docenten gezocht en de 
bedrijven betrokken bij het onderwijs. 
Dankzij ons uitgebreide netwerk ziet het 
bedrijfsleven ons nu graag komen.”

CRUCIAAL VOOR BEDRIJVEN
Vakopleidingen blijven hun waarde behou-
den, ook in tijden dat de economie het zwaar 
heeft, daarvan is Prins overtuigd. “Er ver-
laten zo veel mensen vanwege hun leeftijd 
de branche, dat is in Nederland ongekend.  
En met hen verdwijnt er ook veel kennis en 
ervaring. Voor bedrijven zijn goede VMBO-
opleidingen cruciaal.” Hij noemt het van 
levensbelang dat opleidingen en bedrijfs-
leven innig met elkaar samenwerken om het 
aanbod van leerlingen te vergroten. “Als een 
bedrijf ervoor zorgt, dat leerlingen praktijk-
ervaring op kunnen doen in een bepaald vak, 
dan is de kans groter dat zij voor die richting 
kiezen. Een bedrijf dat verbonden is met een 
school, heeft bovendien invloed op de lesstof. 
Op onze jaarlijkse businessavond komen 
meer dan honderd ondernemers: dat zijn 
dus ook nog eens uitstekende gelegenheden  
voor hen om te netwerken.”  £

“Negentig procent van 
de leerlingen werkt met 
onze leerstof”

Leen Prins, voorzitter Platform VMBO-BWI:

VMBO’ers die de richting Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) kiezen, kunnen 
zich bij TECTUM oriënteren op het beroep van dakdekker. Leen Prins, voor-
zitter van Platform VMBO-BWI en directeur van Schoonhovens College, 
vertelde ons over de basis van het succes achter het profielvak BWI. 
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 In haar boek Kluitjesvolk pleit Zwagerman, schrijfster,  
columnist, innovatiestrateeg en media-entrepeneur, ervoor 
om de term ‘lager opgeleiden’ te vervangen door ‘praktisch 

opgeleiden’. Een video waarin Zwagerman flink tekeer gaat 
tegen iemand die de woorden ‘lager opgeleiden’ in de mond 
neemt, werd ruim 20 miljoen keer op YouTube bekeken.  
 
Zwagerman: “Ik word er nog elke dag op aangesproken, als  
ik sta te tanken of in de supermarkt. Ik heb tienduizenden 
reacties gehad. Veel mensen waren ontroerd, eindelijk nam 
iemand het voor ze op. We doen net alsof Nederland bestaat  
uit het kleine clubje mensen dat dagelijks op tv is of op het 
Binnenhof rondloopt. De heel grote groep die ervoor zorgt dat 
het licht aangaat en je auto start, wordt monddood gemaakt. 
Als je iemand op zijn 12e vertelt dat hij een ‘lage’ opleiding volgt, 
dan begin je al met kleineren. Dat is niet in de haak.”

Het lijkt alsof u de enige bent die zich er druk over maakt.
“Het wordt door anderen ook wel uitgesproken, maar je hebt 
snel door dat ze het niet menen. Er hoort vaak een neerbui-
gend toontje bij als ze zeggen ‘die hebben we ook hard nodig.’ 
Politici hebben het vaak over ‘handen aan het bed’ en ‘blauw 
op straat’. Alsof je alleen je handen of je uniform bent, in plaats 
van een mens met hersenen dat zelfstandig nadenkt. Zoge-
naamd hoogopgeleiden, managers of begeleidingsconsulenten 

zouden het denkwerk wel voor jou doen. Telkens als ik mensen 
daarop aanspreek, dan schrikken ze en roepen ze dat het niet 
zo was bedoeld. Ze hebben het dus niet eens door.”

Waarom pleit u voor een ‘vrouwenquotum op de steiger’?
“We maken het voor vrouwen niet aantrekkelijk om aan tech-
niek te denken. We deden een beetje lacherig over de discussie 
over genderneutraal speelgoed, maar daar begínt het wel. 
Meisjes krijgen een pop, jongens krijgen een hamer. Ook in het 
onderwijs is het niet logisch dat meisjes een keer een stuk 
gereedschap oppakken. De werkgevers weten niet goed hoe 
ze vrouwen aan moeten spreken. Soms slaan ze door en dan 
maken ze roze folders of ze roepen dat je stoer moet zijn. Het 
zit meestal in simpele dingen. Bij de politie hebben ze nu een 
prima uniform, maar dertig jaar lang moest je als agente een 
broek aan waar je heupen niet inpasten. Het is echt niet zo dat 
je op de bouwplaats behandeld hoeft te worden als een prinses, 
maar een fatsoenlijke wc is toch niet te veel gevraagd? Zo kan 
ik een hele lijst maken. Het is een hardnekkig probleem.”

Hoe is het negatieve imago van praktische beroepen 
ontstaan?
“Op een zeker moment, ik vermoed in de jaren vijftig, ontstond 
een denkfout over het begrip ‘leren’. Ineens stond leren gelijk 
aan boeken lezen. Nu nog steeds: als iemand een lerend kind 

Interview
MARIANNE
ZWAGERMAN

 “Met roze folders
werf je geen 
vrouwen”

Als een van de weinige bekende Nederlanders neemt Marianne 

Zwagerman het regelmatig op voor mensen met praktische beroe-

pen. Op radio en tv laat zij regelmatig een afwijkende mening 

horen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Onlangs pleitte 

ze voor een ‘vrouwenquotum op de steiger’.
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moet tekenen, dan krijg je een tekening van een kind achter 
een bureau met een boek. Je moet dat boek dus uit je hoofd 
leren, zodat je het later kan navertellen. Maar als je leert 
hoe je een dak repareert, dan zien we dat niet als leren.”

Wat is het belang van praktisch opgeleiden?
“Dat is zo’n open deur! Het grootste deel van de school-
gaande kinderen doet uiteindelijk een praktijkopleiding. 
Het grootste deel van de beroepsbevolking bestuurt nu een 
vrachtauto, repareert een dak of doet andere nuttige dingen. 
Als de praktisch getalenteerde mensen een dag niet werken 
dan valt het hele land stil. Als mensen op kantoor een week 
niet werken, worden ze niet meteen gemist.”

Waarom moet een ondernemer zich met opleiding 
bemoeien?
“De afstand tussen bedrijven en opleidingen is nu vaak te 
groot. Ondernemers zijn toch gedreven om dingen anders en 
beter te doen? Ze kunnen toch altijd een tandje meer en ze 
vervelen zich snel in hun eigen bedrijf? Als ik zendtijd zou 
krijgen om elke ondernemer in Nederland aan te spreken, 
dan zou ik zeggen: als er geen goed opgeleide mensen zijn, 
dan heb jij daar last van.”

Worden de praktisch opgeleiden straks weg geautomati-
seerd?
“Vooralsnog is dat niet waar. Toen ik op school zat, kwamen 
de eerste pc’s op de markt en zei men dat computers alles 
gingen overnemen. Maar robots moet je in elkaar zetten en 
onderhouden, ook elektrische auto’s gaan stuk. Er ontstaan 
nieuwe banen, die niemand had voorspeld. Denk maar aan 
de koeriers die met pizza’s op hun rug door de stad fietsen, 
denk aan het onderhoud van windmolens. Iedereen heeft 
een dak, dat is de realiteit. Over tien jaar zijn er nog steeds 
dakdekkers nodig.”  £
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