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Hoe zit het met de diploma’s?
Afgelopen cursusjaar was alles anders dan anders en dat geldt ook voor de 
diploma-uitreiking. Ter geruststelling: een leerling is formeel gediplomeerd 
vanaf het moment dat hij hoort dat hij is geslaagd. 
De diploma-uitreiking is een formele handeling. De kandidaat dient daarbij 
weliswaar aanwezig te zijn om te tekenen voor ontvangst, maar geslaagd is 
geslaagd. De diploma-uitreiking zoals TECTUM die had gepland, kan vanwege 
maatregelen rond de coronacrisis helaas niet doorgaan. Dat is natuurlijk 
vreselijk jammer, want de uitreiking is traditioneel het feestelijke hoogtepunt 
van het jaar, maar TECTUM neemt geen onnodige risico’s. Toch is het een 
officieel moment. De diploma's worden dit jaar verstrekt in kleine groepen. 
Daarbij gaat het steeds om tijdslots waarin zes mensen hun diploma kunnen 
ophalen. In oktober/november worden de diploma’s voor niveau 1 t/m 3 uitge-
reikt. Informatie over locatie, datum en tijdslot volgt in de uitnodiging. 
De OKD-diploma’s worden toegezonden. £

 De coronacrisis gooide veel overhoop, 
onder meer deze uitgave van TECTUM- 
Journaal. De onzekere situatie deed 

ons besluiten om deze editie uit te stellen. 
Maar nu is hij dan toch verschenen en is het 
schooljaar weer begonnen. Dat is mogelijk 
omdat TECTUM maatregelen heeft genomen 
om de opleiding coronaproof te maken. 
Bovendien is iedereen volop aan de slag  

met vernieuwingen op velerlei gebied.

VOLOP DRAAGVLAK
Voorop staat dat bedrijven, leerlingen en 
TECTUM-medewerkers zich uitermate  
positief opstelden, ondanks de zeer uitzon-
derlijke omstandigheden. Het draagvlak voor 
de beslissingen die inderhaast werden ge-
nomen, was groot. Iedereen accepteerde  

bijvoorbeeld dat er in juli nog vier VCA-
cursussen werden gegeven – iets wat nog 
nooit eerder was voorgekomen. Vrijwel 
onmiddellijk nadat de intelligente lockdown 
werd afgekondigd, ging TECTUM aan de slag 
met online leren. Dat ging soms met vallen 
en opstaan, maar de juiste aanpak werd al 
snel gevonden. 

De pandemie, de intelligente lockdown, de anderhalvemeter-economie 
en het nieuwe normaal denderden als een sneltrein ook door het 
onderwijs. Bij TECTUM was het alle hens aan dek, toen de maatregelen 
van het RIVM werden doorgevoerd.

We’re back!
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Naast haar werk als financieel directeur bij Dakvisie in 
Rijen houdt Judith Geloudemans de opleidingen bij van 
de medewerkers. Het bedrijf onderscheidt zich met 
kwaliteit en daarbij hoort opgeleid personeel.

EN WEER TERUG VAN VAKANTIE…

Op het moment dat ik dit schrijf, is het 28 augustus,
aan het einde van mijn eerste werkweek na de vakantie. 
Ik ben onderweg naar mijn werk in Nieuwegein en hoor 
een interessant gesprek op de radio. Het gaat over het 
slot van de vakantieperiode in Nederland, omdat op 
31 augustus ook de scholen in midden Nederland dan 
weer hun deuren zullen openen. Men is benieuwd naar 
de opmars van het coronavirus na de terugkomst van 
alle mensen van hun vakantiebestemmingen, waar-
vandaan dan ook. Van de camping of een vakantiepark 
ergens in Nederland, van de waddeneilanden tot Zee-
land, Groningen en het zuiden van Limburg. Of vanuit 
het ene of het andere buitenland, waar mensen naartoe 
gingen, toen het nog mocht. Maar waar wellicht onder-
tussen de code oranje-deken overheen is gelegd.

Bij thuiskomst word je als vakantieganger gevraagd je 
te laten testen en in vrijwillige quarantaine te gaan voor 
een dag of 10. Voor de zekerheid van de gezondheid van 
jezelf en van de mensen om je heen. Inderdaad, het gaat 
over de eventuele komst van de tweede golf aan corona-
besmettingen, ook in Nederland! Het houdt ons allemaal 
bezig en wanneer u dit leest, weet u inmiddels hoe we er 
voor staan wat besmettingen betreft. 

Bij TECTUM zijn we na de vakantie weer enthousiast 
begonnen met al onze activiteiten en dus ook onze oplei-
dingen. Met diverse maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus. Om toch zo goed mogelijk de 
landelijk afgesproken bekende richtlijnen van de over-
heid/RIVM op te volgen. De 1,5 meter maatregel, geen 
handen schudden, niezen of hoesten in de binnenkant 
van de elleboog, (gezondheids)controlevragen stellen.
Waarbij het werk toch door kan gaan, zonder kwaliteits-
verlies. Dit doen we op al onze vestigingen onder andere 
door temperatuurmetingen van medewerkers, gasten, 
leerlingen en cursisten bij binnenkomst, verplichte loop-
richtingen in onze vestigingen, gebruik van mondkappen 
en handschoenen in voorkomende gevallen, desinfectie-
zuilen op cruciale plekken, scheidingsschermen op 
de praktijkmodellen, kleine opleidingsgroepen, veel
ventilatie, etc. 

Beetje overdreven zullen sommigen denken. Wellicht, 
maar we moeten er wel al het mogelijke aan gedaan 
hebben om proberen te voorkomen dat TECTUM een 
brandhaard van besmettingen voor de bedrijfstak zou 
kunnen worden. Gelukkig kunnen we door veel online 
theorie afstandslessen en de gememoreerde maat-
regelen wel ons werk blijven doen. Voor vakopleidingen, 
korte cursussen en de UTA- en ondernemersopleidingen, 
waarbij onze HRM-taken via de TECTUM-bussen met 
mobiele werkplekken (ook coronawerend ingericht, 
vanzelfsprekend overigens) zeker niet vergeten mogen 
worden. Kortom, onze inzet en activiteiten gaan gelukkig 
op alle gebied door!

Column

 Judith werkte destijds als registeraccountant toen haar 
echtgenoot Dennis Geloudemans dertien jaar  geleden 
voor zichzelf begon met Dakvisie. Ze vertrok bij het 

accountantskantoor om ook bij het nieuwe bedrijf te gaan 
werken. “Ik doe bij Dakvisie de financiële zaken en Dennis 
neemt de verkoop en inkoop voor zijn rekening. Een perfecte 
combinatie. Inmiddels heb ik bij mijn werk wat assistentie. 
Ons bedrijf is de afgelopen jaren namelijk flink gegroeid.”

Dakvisie is geen prijsvechter, vertelt ze. “We onderscheiden 
ons met kwaliteit bij overzichtelijke opdrachten. Vanaf het 
begin hebben we veel werk gehad. Nederland zat op dat 
moment in een recessie waardoor wij gelukkig makkelijk aan 
medewerkers konden komen. Tegenwoordig werken we door 
heel Nederland en België met veertig mensen.” Opleiding en 
vakkennis zijn al vanaf het begin belangrijk. Dakvisie eist van 
de medewerkers dat ze veilig werken volgens de norm. “Dan 
moet je met geschoolde mensen werken. Onze medewerkers 
geven zelf aan op welk gebied ze zich nog willen ontwikkelen. 

Uit de VakScan komt vaak ook naar voren of iemand nog wat 
bij kan leren, bijvoorbeeld over EPDM of PVC. Onze mensen 
willen zich graag ontwikkelen, zo werd onlangs een van hen 
uitvoerder.”

BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN
Judith legt een lijvige map op tafel met daarin een cursus-
overzicht van alle medewerkers. “Eén keer per jaar geven  
we via het Bedrijfsopleidingsplan (BOP) door, wie er welke 
cursus moet doen. TECTUM houdt dat voor ons bij, zodat  
we aan onze verplichtingen kunnen voldoen en de juiste  
certificaten halen. Aan TECTUM vertel ik welke cursussen  
de medewerkers willen volgen, zodat ze daar in de planning 
gezet kunnen worden. Dat scheelt ons een hoop werk, want 
ik hoef niet meer voor elke cursus een inschrijfformulier in 
te vullen. De planning is soms een uitdaging, want niet ieder-
een is altijd beschikbaar op de datum waarop een cursus 
wordt gegeven. Daarom is het mooi dat TECTUM altijd met 
ons meedenkt.” £

“Opleiding vanaf 
begin belangrijk”
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Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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Er komt veel voorbij tijdens de cursusdag TopFit4TheJob, maar daarna ben je 

als dakdekker weer helemaal klaar om gezond en veilig te werken. De populaire 

cursus behandelt in vier dagdelen alles wat je moet weten om nog lang prettig 

te werken in goede gezondheid. TECTUM-Journaal liep, vóór de coronacrisis, 

een dagje mee in Nieuwegein.

Gezond het dak op met 

TopFit4TheJob
 Er is weliswaar een flink onderling verschil in leeftijd, maar 

de cursisten die begin maart aanschuiven zijn allemaal 
ervaren dakdekkers. Tijdens een van de lessen verschij-

nen er foto’s op het scherm van de praktijkcursus in 2010, 

waarbij sommige cursisten zichzelf terugzien – dit leidt tot 
grote hilariteit in de klas. Er komt nuttige informatie voorbij  
en er is veel interactie. Het doel van de dag is voor iedereen 
duidelijk: nog lang op het dak werken zonder problemen en 

eventueel vooruitkijken naar een nieuwe stap in de carrière.  
Bij TopFit4TheJob komt het allemaal aan de orde.

BRAM KRANENBURG: 
“HET VAK IS VOLOP IN BEWEGING”

TopFit4TheJob biedt een mooie gelegenheid om vakkennis 
op te frissen en te horen over nieuwe ontwikkelingen.
Er zijn maar weinig vragen over dakbedekking die 
TotaalDakConcept-adviseur Bram Kranenburg niet kan 
beantwoorden. Tijdens het eerste deel van TopFit4TheJob 
behandelt hij een stortvloed aan onderwerpen. 

Veilig werken met branders, verschillende materialen en 
verschillende manieren om dakbedekking aan te brengen. 
Het is een geheugenopfrisser: alles wat belangrijk is bij 
het aanbrengen van dakbedekking komt voorbij. We horen 
over de geschiedenis van dakbedekking en krijgen een 
kijkje in de toekomst. Tussen de bedrijven door stelt Bram 
multiple choice-vragen en het blijkt dat de aanwezige 
dakdekkers over flink wat kennis beschikken.

Veiligheid krijgt ook aandacht tijdens dit programma-
onderdeel. Werken met branders moet altijd met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid gebeuren en is in sommige 
gevallen zelfs onverantwoord. Bram laat een aantal voor-
beelden zien waarbij het op de bouwplaats behoorlijk uit 
de hand liep. Voorkomen is beter dan genezen, vertelt hij 
en daarom is dan ook de norm NEN 6050 opgesteld: 
met de brander blijven we 75 centimeter uit de gevel.

Het vak is volop in ontwikkeling, zo wordt duidelijk als het 
onderwerp duurzaamheid voorbij komt. Blauwe daken en 
retentie- of polderdaken kunnen tijdelijk als wateropslag 
dienen en helpen zo bij de waterhuishouding van de stad. 
Groene daken zijn niet alleen mooi, maar dragen ook bij 
aan een beter milieu, onder meer door betere isolatie. 
Reflecterende dakbedekking levert een beter rendement 
van zonnepanelen op. En zeer actueel: Nox dakbedekking 
slaat stikstof op. £

EELCO SCHUURMANS:  
“IN GOEDE CONDITIE HET DAK OP”

Voor een dakdekker is zijn lichaam het belangrijkste instru-
ment. Een goede conditie is een voorwaarde voor het vak, 
maar ook op de langere termijn moet het lichaam goed  
blijven functioneren. Daarom is er ruim aandacht voor het 
fysieke aspect tijdens TopFit4TheJob.

Ergonoom en bedrijfstherapeut Eelco Schuurman vertelt dat 
sporten niet altijd de beste manier is om het lichaam in  
conditie te houden. Hij spreekt uit ervaring. Tijdens een potje 
zaalvoetbal scheurde hij ooit zijn kruisbanden. “Het is alle-
maal weer goed gekomen, maar ik word nooit meer helemaal 
de oude.” 

Elk jaar zijn er zo’n half miljoen sportblessures. Bewegen is 
goed, maar bij sporten met tegenstanders is het oppassen 
geblazen, aldus Eelco. “Ik sport elke dag op het dak!” aldus 
een van de cursisten. Dakdekkers werken veel op hun knieën, 
tillen en bukken vaak. Door regelmatig verkeerde bewegingen 
te maken, kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan. 
Eelco geeft een serie handige tips om de lichamelijke  
belasting te beperken. Als het erom gaat hoeveel je voor  
je gezondheid moet bewegen, geldt de landelijke norm:  
elke dag een half uur matig/intensief bewegen. Eelco:  
“Maar dat is voor bejaarden, je krijgt daar geen conditie van.” 
Naast de dagelijkse beweging is er ook een ‘fitnorm’: 
drie keer per week sportieve inspanning.

Het eetpatroon heeft ook gevolgen voor de gezondheid.  
Eelco legt aan de cursisten uit hoe ze zelf hun BMI (Body 
Mass Index) kunnen berekenen om te zien of ze overgewicht 
hebben of een gezond gewicht. Hij adviseert voorzichtig om  
te gaan met alcohol. “Een keer een glaasje drinken is niet 
erg, maar zorg dat je ten minste drie van de zeven dagen  
in de week geen alcohol gebruikt.” £

AD VERHOEVEN: 
“VEILIGHEID VÓÓR ALLES”

Een beroep in de bouw betekent meestal hard werken  
en niet zeuren, maar veiligheid heeft altijd prioriteit.  
Eén misstap kan desastreuze gevolgen hebben. Daarom 
is er tijdens TopFit4TheJob uitgebreid aandacht voor  
het onderwerp veiligheid.

Ad Verhoeven werkt bij SBD als inspecteur SZW en con-
troleert dagelijks de omstandigheden op de bouwplaats. 
In de praktijk ziet hij vaak dat de druk om deadlines te 
halen ten koste gaat van de veiligheid. “Vallen gebeurt 
niet eens zo vaak bij de dakrand. De meeste dakdekkers 
snappen wel dat ze daar moeten oppassen. De meeste 
ongelukken gebeuren bij sparingen. Daarom moet ook 
daar worden nagedacht over veiligheid.”

Nog zo’n gevaar waar dakdekkers niet altijd bij stilstaan: 
gehoorbeschadiging. Het geluid van een brander be-
draagt 83 decibel bij redelijke afstand en 96 decibel bij 
korte afstand. Bij die cijfers is het goed om te bedenken 
dat de term decibel niet duidt op een eenheid, maar op 
een verhouding. Dat maakt het ingewikkeld om de getal-
len op de juiste manier in te schatten. Ad: “Een verschil 
van 3 db betekent al een verdubbeling van de belasting. 
Bij 80 db stelt de werkgever gehoorbescherming beschik-
baar, bij 85 db is die verplicht.”

Bij mooi weer is het ook goed om na te denken over 
bescherming tegen een beruchte beroepsziekte van de 
lange termijn: huidkanker. “Per dag is een portie van 
twintig minuten zonlicht genoeg om gezond te blijven. 
Overmatig zonlicht kan tot problemen leiden en daarom 
is, naast zonnebrandcrème, een zonnebril en pet met 
nekflap aan te raden. Volgens de CAO is de werkgever 
verplicht om die beschikbaar te stellen.” £

AART VAN DER SNOEK: “KLAAR VOOR DE TOEKOMST?”
Tijdens het laatste dagdeel van de TopFit4TheJob komen alle elementen van de eerdere onderdelen terug.  
Centraal staat de vraag: ‘Ben ik klaar voor de toekomst op het dak en in de samenleving?’ Aan de hand van een aantal stellingen wordt de 
discussie op gang gebracht. Deze discussie vormt een basis om de vraag over de toekomst te beantwoorden. Uiteraard verschillen de 
conclusies per deelnemer. Aart van der Snoek (trainer, coach en mediator) behandelt met de deelnemers de stappen en acties die zij 
moeten ondernemen om kansen in de toekomst op te pakken.

Nieuwe cursus van start !
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Maria vertelt
FOTO: LIMPE IVEN

STORM

Vroeger, toen ik nog klein was – en geloof me, dat is echt  
al heel lang geleden – woonde ik aan een dijk in een klein 
Brabants dorpje aan de Merwede. Tussen de dijk en de 
rivier lag een uiterwaarde van een flink stuk maar toch  
heb ik het water wel eens tot over de rand van de dijk 
zien klotsen.

En het kon er stormen! Dikwijls bleef de storm bij het water 
hangen. Dat was leuk als het aan de andere kant van de 
rivier gebeurde maar niet als het recht boven ons huis 
bleef. Bij die enorme stormen vielen de bomen in de uiter-
waarden bij bosjes om en vlogen de dakpannen je om de 
oren. ‘s Nachts gierde de storm zo hard om het huis dat  
het stond te trillen op de fundering. Ik hoopte altijd vurig 
dat het de volgende ochtend beter zou zijn, maar dat was 
wishful thinking…

In de storm fietsten ik en vele andere kinderen uit het dorp 
tien kilometer naar school. Ik heb het wat vervloekt zeg, die 
harde rukwinden die met je speelden alsof je een veertje 
was. Zelfs als ik op mijn pedalen ging staan kreeg ik mijn 
fiets niet in beweging. En op de een of andere manier was 
het ook altijd wind tegen. Het werd nog erger, als het er 
ook nog bij ging regenen. Van die harde slagregens afgetopt 
met hagel. Je kwam doorweekt en met afgeschuurde  
wangen op school.

Hier waren onze jaren-tachtig-regenpakjes niet tegen 
bestand! Er was geen code geel, rood of oranje. Geen weer 
alerts met advies om maar beter niet naar buiten te gaan. 
Als je liep te zeuren dat dit echt niet normaal was om door-
heen te fietsen, was het standaardantwoord van je ouders: 
“Daar word je hard van!” of “Je bent toch niet van suiker?”.

In die tijd had een storm nog geen hippe naam, zoals in de 
VS. Vanaf september 2019 is besloten, samen met het Britse 
en Ierse weerstation, dat wij in ons pittoreske Nederland nu 
ook stormen een naam geven. Zogezegd om het bewustzijn 
te verhogen van het gevaar van de storm, zodat mensen 
eerder actie ondernemen om schade te voorkomen. Tja, 
anders dan dat ik mijn containers hufterproof vast tape – 
vooral uit eigenbelang, want ik heb geen zin om mijn hele 
inhoud van straat te moeten vegen – onderneem ik verder 
geen actie, of de storm nu een naam heeft of niet.  
Ook staat ’ie daarna niet extra in mijn geheugen gegrift.

Waar ik vooral aan denk sinds ik voor TECTUM werk, is hoe 
die stormen de mannen en vrouwen beïnvloeden die buiten 
aan het werk zijn. En al helemaal als ik zie dat ze, nadat de 
storm is gaan liggen, hun handen vol hebben aan de talloze 
reparaties. Voorlopig zijn de namen voor de aankomende 
tweeëntwintig stormen al bekend. Nederland mocht ook 
wat inbrengen en heeft gekozen voor namen van mensen 
die ‘iets met het weer’ te maken hebben gehad.

In Duitsland hebben ze het al wat commerciëler aangepakt. 
Daar kun je een storm ‘kopen’, zodat je op het Achtuur-
journaal je eigen naam voorbij ziet komen met snelheden 
van 180 kilometer per uur. Ik hoop natuurlijk, dat we nog 
even doen met al die namen, want ik ben dat geraas van  
die wind om mijn oren nu echt wel een beetje zat. Maar ik 
opteer voor de volgende serie om namen van dakdekkers 
te gaan gebruiken. Dat zijn de mannen en vrouwen die écht 
met het weer te maken hebben! £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv
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 Tijdens de rondleiding door zijn bedrijf vertelt Marc 
Loke over de beginperiode van zijn ondernemer-
schap in 2010. Hij had binnen eerdere functies in  

de dakenbranche al kennis gemaakt met veel diverse  
partijen. “Toen ik voor mezelf begon, had ik een goede 
baan als dakadviseur/inspecteur. Mensen verklaarden  
me voor gek. Maar ik wist dat ik genoeg ervaring en  
kennis had opgedaan om een dakdekkersbedrijf te  
beginnen. Ik had gezien dat het in sommige gevallen  

wel beter kon.” Tegenwoordig is Boll Dak-
management een begrip in de regio en Marc 
Loke een geslaagd ondernemer en trots op 
zijn bedrijf. “Ik durf met iedereen door mijn 
bedrijf te lopen. Het is hier netjes en zo is het 
bij ons ook op het dak. Mensen hebben vaak 
nog een beeld van dakdekkers dat niet meer 
klopt met de werkelijkheid. Maar het imago 
van onze branche en onze mensen wordt 
steeds beter. Goede opleidingen  
dragen daaraan zeker bij.”

VOOROP LOPEN
Toen hij werd gevraagd als bestuurslid van 
TECTUM, hoefde Marc niet lang na te denken. 
“Op mijn wensenlijst staat nog altijd een keer 
voor de klas staan. Mensen uit het bedrijfs-
leven geven bij TECTUM af en toe gastlessen. 
Het lijkt me geweldig om dat nog een keer te 
doen. Kennisoverdracht en je ervaring delen 
is leuk. Dat we als branche zo’n opleiding 
hebben neergezet, is uniek. Ruim tachtig pro-
cent van de opgeleide dakdekkers blijft in de 
branche. Dat zie je bijna nergens. Maar we 
moeten met de tijd meegaan. Ik ben erg 
benieuwd naar de ontwikkeling van blended 
learning. TECTUM loopt daarmee voorop.”

BEGRIP 
Opleiding is weliswaar belangrijk, toch ziet 
Marc voor de ondernemers ook een duide- 
lijke taak om nieuwe mensen in het bedrijf  
te begeleiden. “Wij moeten ervoor zorgen dat 
medewerkers in het team passen. Niet alle 
ervaren dakdekkers hebben een diploma. 
Soms weten ze niet wat de verschillende 

niveaus inhouden en wat je tijdens een opleiding leert.  
Het is belangrijk dat ze begrip hebben voor de leerlingen. 
Ze kunnen niet meteen van alles verwachten als iemand 
nog maar net is begonnen met de opleiding. We moeten 
als bedrijfstak ook meer aanwezig zijn op de scholen en 
gezamenlijk het vak promoten. Met elkaar en voor elkaar 
staan we immers veel sterker.” £

“Begrip voor   
 leerlingen”

Bestuurslid Marc Loke:

Naast zijn gedrevenheid als directeur van Boll Dakmanagement in 
Enschede, heeft Marc Loke een passie voor onderwijs en opleiding. 
Sinds twee jaar is hij daarom enthousiast bestuurslid van TECTUM.

Nieuwe video’s met duidelijke 
uitleg op TECTUM.online

Rekenen leer 
je online 
Steeds vaker combineert TECTUM de lessen in de klas 
met leerstof online. Blended learning leent zich uit-
stekend voor rekenlessen. De eerste video’s staan 
online.

Stel, je hebt één liter voorsmeer nodig voor 6 banen, 
hoeveel kun je er dan leggen met 20 liter? En hoeveel 
liter heb je nodig voor 15 banen? Dakdekkers zijn geen 
boekhouders, maar ze moeten wel degelijk kunnen 
rekenen. De vragen hierboven hebben bijvoorbeeld 
alles te maken met verhoudingen en die komen aan 
bod bij elke klus op het dak. Rekenen is daarom een 
belangrijk onderdeel van de opleidingen van TECTUM. 
Tijdens de les worden rekenvaardigheden er goed 
ingestampt, maar het is ook handig als er buiten het

opleidingscentrum aan rekenvaardigheden gewerkt kan 
worden. Daarom heeft docent Leon Anasagasti uitleg 
en oefeningen vastgelegd op video. In de video’s wordt 
kort en bondig, maar vooral duidelijk alles uitgelegd 
over schaal, getallen en natuurlijk ook verhoudingen. 
Ideaal om op eigen tempo de stof door te nemen. 
De video’s zijn online beschikbaar voor TECTUM-
leerlingen. £
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Tecla & Tommy

Sinds 1 september vorig jaar 
staat LEO BUSSTRA (55) bij 
TECTUM voor de klas. Zijn 
overstap van ondernemer naar 
docent bevalt hem prima.

“Ik zou het zo weer kunnen. En ik zou het nog 
leuk vinden ook. Dakdekken is een prachtig 
vak.” Na jaren praktijkervaring als dakdekker, 
ondernemer en adviseur heeft het dakdek-
kersvak voor Leo nog niets van zijn glans ver-
loren. Als docent bij TECTUM voelt hij zich dan 
ook als een vis in het water. “Een ondernemer 
moet overal iets vanaf weten: prijzen, plan-
ning, materialen, techniek. Ik heb destijds 
natuurlijk medewerkers begeleid, maar les-
geven is iets anders. Bij TECTUM gaat het 
erom dat de mensen echt leren hoe het vak 
in elkaar zit en hoe je veilig werkt. Theorie 
speelt daarbij een belangrijke rol. Zaken als 
snelheid en handige trucs leer je in de praktijk 
wel.”

Een gedegen opleiding is een must voor dak-
dekkers, vindt Leo. “In de bouwmarkt tonen  
ze in een filmpje hoe je zelf een dak moet 
plakken, maar dat slaat nergens op. Je moet 
echt weten wat je doet, anders kan er brand 
ontstaan en kunnen er ongelukken gebeuren. 
Het is verantwoordelijk werk.”

Dat er verschillende leeftijden door elkaar in 
de klas zitten is voor Leo een pluspunt.  
“Jonge mensen hebben vaak wat bravoure. 
Daar houd ik wel van, want dat betekent dat 
ze pit hebben. Ik was zelf ook zo op die leef-
tijd. Ik ben soms wel eens een beetje jaloers 
op de jongere garde.”

In zijn vrije tijd stapt hij op de Ducati voor een 
rit in de mooie omgeving van Hoogeveen. 
Maar er is ook genoeg te klussen in en rond 
het huis. “Echt iets maken geeft voldoening. 
Waar ik woon is het erg rustig, geweldig om 
met de motor op pad te gaan of buiten bezig 
te zijn. Dat is ook zo mooi aan dakdekken. 
Altijd buiten en je bent nooit lang op dezelfde 
plek.” £

Leo Busstra
 VAKTECHNISCH DOCENT BIJ TECTUM

“Zaken als snelheid en handige 
trucs leer je in de praktijk wel.”

Even voorstellen:

Voorkeur 
voor mensen 
met pit

20 jaar TECTUM:

VERNIEUWING!

 Het is eigenlijk geen school, maar werk.”  
Dat schreef Karel-Jan Batenburg, directeur van TECTUM  
in 2010 in zijn column op pagina 2 van dit blad. Het concept 

“in dienst bij de opleiding” was vanaf het begin een succes en de 
afgelopen decennia stonden dan ook in het teken van groei. Zowel 
in het aantal deelnemers als het aantal activiteiten. Daarbij zocht 
de opleiding inhoudelijk steeds de verdieping en werd er op onder-
wijsniveau voortdurend vernieuwd.

POSITIEF IMAGO
Alle positieve ontwikkelingen bij TECTUM zijn niet los te zien van de 
onafgebroken professionalisering van de bedrijven. Vakmanschap 
en kwaliteit hebben topprioriteit in de bedrijfstak en daar hoort een 
goede opleiding bij. De ondernemers geloven in de missie van 
TECTUM. Uiteindelijk heeft dat het imago van de branche en het 
beroep van dakdekker veel goed gedaan. Wie zijn diploma haalt, 
mag daar maar wát trots op zijn en dat werd in de afgelopen twin- 
tig jaar dan ook in toenemende mate getoond tijdens de diploma-
uitreiking. Het evenement groeide uit tot een ware happening.  
Ook voor dit jaar lagen er al grootse plannen klaar, maar zoals 
bekend gooide de coronacrisis roet in het eten.

Vakinhoudelijk kijkt TECTUM terug op twee decennia waarin veilig-
heid en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijkere onderwerpen 
werden. Veiligheid heeft tijdens de lessen topprioriteit en in de 
Arbocatalogus zijn alle voorschriften en adviezen overzichtelijk 
terug te vinden. De samenwerking met SBD controleert of de  
veiligheid ook in de praktijk serieus wordt genomen.
B2-transities zorgt er ondertussen voor dat dakdekkers op het  
juiste moment de overstap maken naar een ander beroep, zodat 
iedereen gezond de eindstreep haalt.

VEEL BEREIKT
De VakScan en de VakScan-DI zijn belangrijke instrumenten om te 
controleren of de werkwijze nog up-to-date is en of er gezond en 
veilig wordt gewerkt. De gesprekken op locatie in de (geheel  
coronaproof gemaakte!) TECTUM-bus, houden de dakdekkers bij 
de les en leveren een schat aan informatie op over de situatie op 
de bouwplaats. Met de ontwikkeling van de DakSkillCard heeft 
iedereen binnenkort alle gegevens bij de hand.

Het is teveel om op te noemen wat er is bereikt in de afgelopen 
twintig jaar. Cursussen op maat, aansluiting met het VMBO, 

TopFit4TheJob, OKD – het zijn allemaal activiteiten waarmee 
TECTUM de dakdekkers en werkgevers helpt om beter, efficiënter, 
veiliger en gezonder te werken. De rol van de docenten zal ook in 
de toekomst blijven veranderen. Blended learning biedt de moge-
lijkheid om via meerdere kanalen tegelijk onderwijs te volgen. De 
praktijk en de leermeester worden steeds belangrijker en nemen 
voor een deel de plaats in van de contacturen binnen de muren  
van TECTUM.

BETROKKENHEID
Het zijn onzekere tijden, maar de bedrijven hebben het onvermin-
derd druk. De behoefte aan opgeleide mensen blijft bestaan. 
TECTUM-Journaal blijft daarom informatie geven over de ontwik-

kelingen, maar inmiddels gebeurt dat ook 
via social media en natuurlijk TECTUM.tv. 

Zo houdt TECTUM de doelgroep op de 
hoogte. Betrokkenheid bij het vak en de 
opleiding zijn ook de kómende tien jaar 

een speerpunt!  £

Alweer twintig jaar is TECTUM een begrip in de dakenbranche. 
Het jubileumjaar ziet er totaal anders uit dan iedereen zich had 
voorgesteld. Toch is er in deze editie van TECTUM-Journaal 
aandacht voor de behaalde successen.

“

TERUG VAN WEG  GEWEEST!
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 Nog voordat de opleidingen in 2000 werden voortgezet 
door het huidige TECTUM, waren Kees Huizer en John 
Verkaik in dienst bij SBD. Tegenwoordig is Kees hoofd-

docent. Hij herinnert zich nog hoe hij in 1992 voor het eerst 
in Nieuwegein het gebouw binnenstapte. “Er werden mensen 
opgeleid naar het huidige Niveau 2 met twee docenten. Niveau 
3 bestond nog niet. Ik rekende het even snel uit: er werkten 
4.000 mensen in de sector en ik schatte dat we de helft gingen 
opleiden; dan zouden we in 20 jaar klaar zijn. Inmiddels werk 
ik er al bijna 30 jaar. Je bent dus nooit klaar met opleiden.”

Huizer maakte deze rekensom in het interview in 2010.  
De wereldeconomie verkeerde in zwaar weer. Bij het 20-jarig  
jubileum is er opnieuw sprake van een wereldwijde crisis, al 
zijn de omstandigheden totaal anders. “Nu zitten er gemiddeld 
tussen de 120 en 150 man in de vakopleiding. In 2010 waren dat 
er maar 67. In andere branches zijn er in die tijd opleidingen 
verdwenen. Met TECTUM hebben we op tijd ingegrepen in de 
organisatie. De bedrijfstak bleef geloven in opleidingen. 
Daarom zijn we er nog steeds.”

SNELLE OVERSTAP
Tijdens het twintigjarig jubileum van TECTUM zet het COVID-
19-virus de wereld op zijn kop. Kees: “We hebben voldoende 
aanmeldingen, maar de RIVM-maatregel om anderhalve 
meter afstand te houden, is lastig. We kunnen maar één  
leerling op een model zetten. Dus waar er normaal twaalf 
mensen werden opgeleid, zijn dat er nu zes. Het opleiden van 
hetzelfde aantal mensen duurt daarom twee keer zo lang. 
Gezondheid is nu eenmaal altijd het belangrijkst.”

Gevolg van de RIVM-maatregelen is dat de ontwikkeling van 
blended learning sneller wordt uitgerold. Kees: “Toen we op 
16 maart moesten sluiten, zijn we meteen overgestapt op  
online leren. We ontwikkelden telkens een les ‘voor de bezem 
uit’. De lopende groepen konden we op die manier snel weer 
oppakken. Online leren is voor praktijklessen een behoorlijke 
uitdaging, zowel voor leraren als leerlingen.”

John: “Je moet er rekening mee houden dat je het fysieke  
contact met de leerling mist. In een echte leeromgeving  
leggen leerlingen ook zaken aan elkaar uit. Dat werkt enorm 
goed. Zeker als het over veiligheid gaat, is bewustwording 
een belangrijk onderdeel van de les. De interactie via een 
scherm is gewoon minder.”

VERANDERINGEN
Op technisch niveau veranderde er niet veel in het afgelopen 
decennium, vindt John. “In 2010 was NEN 6050 – voorwaarden 
om brand bij werkzaamheden aan daken met gesloten dakbe-
dekkingssystemen te beperken –  net geaccordeerd. Sindsdien 
zijn er wat verschuivingen in materiaalgebruik. Het gebruik 
van bitumen wordt minder, kunststof neemt toe. EPDM heeft 
een vlucht genomen, onder meer omdat het herbruikbaar is.”
De grootste verandering is de nieuwe generatie, zegt Kees.  
De jeugd gaat op een andere manier om met autoriteit en dat 
is voor oudgedienden onder de docenten wennen. “Dat zei ik 
tien jaar geleden ook al, want de jeugd blijft veranderen.  
Van de andere kant: online leren is voor de nieuwe generatie  
makkelijker dan voor de oudere generaties. Ze staan op met 
hun smartphone en ze gaan ermee naar bed.”

De machocultuur verdwijnt langzaam maar zeker uit de 
dakenbranche, ziet Kees. “Vroeger was het not done om als 
dakdekker een dag in de week voor het kind te zorgen. Nu is 
een werkweek van vier dagen normaal.” John: “Maar online 
lessen volgen en tegelijkertijd voor je kind zorgen, dat werkt 
dus niet.”

TOEKOMST
Tien jaar vooruitkijkend verwachten de twee docenten dat het 
principe van de veertig-urige schoolweek verdwijnt. Verkaik: 
“Er blijven uiteraard contactmomenten en we moeten de con-
trole houden, maar de docent wordt steeds meer een coach.” 
Huizer: “Er wordt meer buiten opgeleid, de leermeester krijgt 
een belangrijke rol op het dak. Sinds vorig jaar werken we met 
de digitale trajectmap. Dat is een wezenlijk onderdeel van de 
opleiding en een handig hulpmiddel voor de leermeester. 
Straks neemt de leermeester de vordering van de leerling 
door, terwijl er even wordt gepauzeerd. Wij zien dan direct 
wat er buiten gebeurt en daar kunnen we op inspringen.”
Opleiders en werkgevers moeten out-of-the-box durven  
denken, vinden de docenten. In de afgelopen 20 jaar waren 
directie en bestuur altijd vernieuwend bezig.  

Kees Huizer: “Bij TECTUM staan we nooit stil. We begonnen 
ooit met frontaal lesgeven, daarna werkten we met een stap-
voor-stap-methode, vervolgens raakte competentiegericht 
opleiden in zwang. Nu zitten we in online- en blended lear-
ning. De zoektocht naar de ideale methode houdt nooit op. 
Daarom zitten we hier al zo lang, want de onderwijsontwikke-
lingen maken het leuk.” £

Docenten van het eerste uur:

“Out-of-the-box-denken 
maakt het leuk”
In het jubileumnummer van 2010 liet TECTUM-Journaal ‘oude rotten’ John Verkaik en Kees Huizer aan 

het woord. Huizer is inmiddels 28 jaar in dienst (20 jaar TECTUM, daarvoor SBD) en Verkaik 23 jaar 

(20 jaar TECTUM, daarvoor SBD). De ervaringsdeskundigen kijken opnieuw terug en vooruit.

Kees Huizer (links) 
en John Verkaik.
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Millennials aan het woord:

“De klassieke docent 
verdwijnt nooit”
Leon Anasagasti en Hendrik Roest vertegenwoordigen de jongere garde binnen het docentencorps en 

zijn daarom uitstekende gesprekspartners om mee vooruit te blikken. Hoewel ze voorstanders zijn van 

vernieuwing, gingen de ontwikkelingen in het jubileumjaar van TECTUM voor hen wel heel erg snel.

 Docent Algemene Vorming Leon (29) en Vaktechnisch 
docent Hendrik (31) behoren tot de leeftijdsgroep van de 
Millennials, een generatie die opgroeide met moderne 

digitale mogelijkheden. Online lesgeven is dan ook niet echt 
een probleem en dat kwam goed van pas nu de coronacrisis 
ervoor zorgde dat iedereen het roer moest omgooien.  
 
Hendrik: “Normaal gesproken geef ik zowel de praktijk- als  
de theorielessen. Vanwege de coronacrisis hebben we een 
scheiding gemaakt, ook om de capaciteit zo goed mogelijk te 
verdelen, tussen theorie en praktijk. Ik gaf de afgelopen tijd 
vooral theorie. Ik heb zin om weer praktijklessen te geven. 
Daar heb je echt persoonlijk contact en kun je veel makkelij-
ker aandacht geven aan mensen. Soms wil iemand je iets  
vertellen, dat gaat via online lessen moeilijker. ” 
 
Leon: “In het begin moesten we even puzzelen. Ik had al een 
paar videolessen gemaakt, dus het leek me een goed moment 
om die te introduceren. Het plan voor blended learning was er 
al. Het is wel onwennig als je in één keer van frontaal lesgeven 
moet overstappen naar online. Het is veel moeilijker om een 
relatie op te bouwen met de leerlingen, vooral degenen die je 
maar een of twee keer hebt gezien. Dakdekkers zijn niet alle-
maal dol op naar school gaan. Als je op afstand lesgeeft, dan 
kan er een motivatieprobleem ontstaan.”

Plezier in het werk
Van een generatiekloof tussen docenten en leerlingen is vol-
gens Hendrik geen sprake. “Tieners zijn misschien nóg meer 
bezig met hun smartphone en social media dan ik. Maar bij 

dakdekkers valt dat wel mee; ze zijn nogal down to earth. 
Misschien, als je het over tien jaar nog een keer vraagt, zie ik 
wel grote verschillen.” 

Leon: “Ik zit nu acht jaar in het onderwijs. Ik merk bij TECTUM 
dat de leerlingen gepassioneerder bezig zijn met hun vak dan 
leerlingen in het reguliere onderwijs. Ze doen het niet voor 
hun ouders, maar voor zichzelf, voor hun gezin of hun werk. 
Ze zijn daarom veel gemotiveerder.” 

Hendrik: “Dakdekker worden is tegenwoordig een keuze.  
Je treedt niet meer automatisch in de voetsporen van je vader. 
Als mensen geen plezier hebben in het werk of in de opleiding, 
dan zoeken ze iets anders.”

De juiste balans
De drang naar vernieuwing in het onderwijs is een groot goed. 
Maar een sluitend alternatief voor persoonlijk contact is er 
niet, daarover zijn Roest en Anasagasti het eens.  
 
Hendrik: “Als dakdekker heb ik alle opleidingen die we hier 
geven, zelf doorlopen. Dat is alweer tien jaar geleden, maar 
toen mocht het van mij af en toe wel anders. Nu ik zelf voor  
de klas sta, vind ik het goed dat we met vernieuwing bezig zijn. 
Voor de leerling is het goed. Dakdekkers houden van afwisse-
ling, dus de combinatie van lesgeven in de praktijk, voor de 
klas en op de laptop past daarbij. Maar ook in de toekomst 
blijft het traditionele werk van de docent belangrijk.” 
 
Leon: “Met blended learning geef je onderwijs op maat. Je 
biedt meerdere niveaus aan. Als iemand graag de verdieping 
wil zoeken in de lesstof, omdat hij enthousiast is, dan kan dat. 
Het gaat erom dat we de juiste balans vinden. Ik heb wel  
meegemaakt op een mbo-school dat de leerlingen het vak 
burgerschap helemaal zelfstandig moesten uitvoeren. Dat 
werkt niet, iedereen vult maar wat in. In de klas is er echte 
interactie. Je leert daar je mening te onderbouwen.  
Je ontwikkelt daar kwaliteiten die belangrijk zijn in je werk en 
in de samenleving. De klassieke docent verdwijnt daarom niet. 
Bij de oude Grieken werd er al op die manier lesgegeven en 
tot op de dag van vandaag werkt het nog steeds. Waarom zou 
het dan totaal anders zijn over tien jaar?” £

Hendrik Roest (links) en Leon Anasagasti 
in de ‘coronaproof’ TECTUM-bus.

“Je ontwikkelt 
kwaliteiten die belangrijk 

zijn in je werk en in de
samenleving. De klassieke 

docent verdwijnt 
daarom niet.” 
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 De afkorting UTA staat voor 
Uitvoerend, Technisch en 
Administratief. In de bouw 

gaat het om functies als 
bedrijfsleider, projectleider, 
werkvoorbereider, planner,  
calculator en uitvoerder.  
Ook de medewerkers van 
personeelszaken, salaris-
administratie, secretariaat, 
magazijn en receptie  
behoren tot het UTA-
personeel. De diversiteit  

van de functies is groot en  
er bestaat dan ook geen alles-

omvattende opleiding voor. Dat 
maakt het opleiden van UTA-

personeel niet minder belangrijk.

De UTA-medewerker op staf- en kader-
niveau maakt vaak de vertaalslag  
tussen de projectplannen en de daad-
werkelijke uitvoering. Dat vraagt niet 
alleen om technische kennis en admini-
stratieve vaardigheden, maar ook om 
goede communicatie. In de toekomst 
blijft UTA-personeel belangrijk.

RECHT OP SCHOLING
De rol van deze functiegroep is in de 
afgelopen 15 jaar alleen maar gegroeid, 
vertelt Cees Woortman, directeur van 
VEBIDAK en bestuurslid van TECTUM. 
“Er zijn minder dakdekkers in loon-
dienst en er zijn meer zzp’ers.  
Procentueel zijn er daardoor meer  
UTA-medewerkers in de bedrijfstak. 
Maar ook in absolute zin stijgt het aan-
tal, want het vraagt veel van het bedrijf 
om flexibele arbeid te organiseren. 
Daarom willen we zwaarder inzetten  
op scholing van UTA-personeel.”

VOLDOENDE BELANGSTELLING
Voor uitvoerend personeel bestaat er 
binnen de CAO een scholingsplicht; voor 
UTA-personeel is er sinds 2011 een 
andere regeling. De werkgever heeft 
het recht om zijn UTA-medewerkers  
te laten opleiden. Het gaat daarbij om 
branchespecifieke cursussen. Er zijn 
allerlei cursussen beschikbaar voor 
UTA-personeel. Zo is er de OKD,  
maar ook Dak Academie (het samen-
werkingsverband van TECTUM en 

BDA Dak- en Gevelopleidingen) biedt 
diverse cursussen aan. 

Woortman: “OKD is modulair opge-
bouwd. Dat we die modules ook  
afzonderlijk aanbieden, is nog te  
weinig bekend. We hebben bijvoorbeeld 
prachtige modules voor calculeren en 
offreren. Een aankomend calculator  
kun je daar prima naar toe sturen.”  
Dat het opleiden van UTA-personeel 
waarde toevoegt voor het bedrijfsleven, 
lijdt geen twijfel. 

Blijft de vraag over of de werkgevers 
voldoende belangstelling zullen tonen 
voor het cursusaanbod. “Oh zeker,” 
zegt Woortman overtuigd. “Hier ligt  
een fantastische uitdaging voor 
TECTUM.” £

u VOOR MEER INFORMATIE: BEKIJK HET 

CURSUSAANBOD VOOR UTA-PERSONEEL OP 

WWW.TECTUM.NL, OF VRAAG EEN GESPREK 

AAN. DE OPLEIDINGSADVISEUR KOMT GRAAG 

BIJ U LANGS! 

Belang opleidingen 
UTA-personeel groeit

VERTAALSLAG TUSSEN PLAN EN UITVOERING:

UTA-personeel vervult een steeds grotere rol in de bouw. 
De term staat voor een brede groep functies, waarvoor 
TECTUM en Dak Academie allerlei cursussen aanbieden. 
Werkgevers van UTA-personeel hebben recht op scholing 
van hun medewerkers. Het is goed om daar gebruik van 
te maken, vindt Cees Woortman van VEBIDAK.
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Dakendagen corona-proof

AMSTERDAM MET AANGEPAST PROGRAMMA,
ROTTERDAM KIEST VOOR ONLINE

De jaarlijkse dakenevementen in de grote steden 
moesten creatief ingrijpen in de programmering 
als gevolg van de coronacrisis. Het Rotterdamse 
programma is online geheel te bekijken en in 
Amsterdam gingen ze begin september alsnog 
het dak op – uiteraard op gepaste afstand.

Direct na de mededeling dat de Rotterdamse Dakendagen 
deze zomer werden afgelast, volgde de aankondiging van 
een alternatief online programma met als titel Rotterdamse 
Dakendingen. Het programma is geheel te bekijken op  
rotterdamsedakendagen.nl. Zo ging de organisatie op bezoek 
bij dakenthousiastelingen samen met een fotograaf en een 
artiest die een korte voorstelling gaf. Het fotoverslag is te 
zien op de website.

FREERUN
Indrukwekkend is ook de 360-gradenvideo, gemaakt tijdens 
een vlucht boven Rotterdam, waarop de daken uitstekend 
zichtbaar zijn. De kijker bepaalt zelf de kijkrichting. Het  
programma bevat nog veel meer mooie foto’s en video’s, 
waaronder een freerun met de Rooftop Kings op het dak  
van het HAKA-gebouw.

YOGA OP GROTE HOOGTE
Amsterdam stelde de daken wel open voor het publiek, uiter-
aard rekening houdend met de maatregelen van het RIVM. 
Er was een verrassingstocht getiteld Rooftop Roulette, yoga 
op 100 meter hoogte op de A’dam Toren en op het dak van 
Nemo werd een film vertoond. Ondanks de lastige omstan-
digheden was er dus wederom aandacht voor de daken in 
de grote steden. Het is te hopen dat de organisaties in 2021 
minder hindernissen ondervinden bij het opzetten van hun 
evenementen. £
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Er was aanvankelijk wat ongerustheid of 
iedereen wel werd bereikt, maar dat 
bleek nauwelijks een probleem. Tegen-
woordig beschikt vrijwel iedereen over 
een tablet, pc, laptop of smartphone.

Het online lesgeven sloot mooi aan bij 
de ambities om blended learning verder 
in te voeren. Sinds enige tijd gebruikt 
TECTUM digitale middelen in de oplei-
dingen en de mix van fysieke aanwezig-
heid in de les, video’s en andere online-
leermiddelen zal alleen maar groter 
worden in de toekomst.

Bij het aanbieden van de lesstof wordt 
gekozen voor de zogeheten ‘corona-
variant’. Vanuit het lesplan is de leerstof 
verkaveld in hapklare brokken. Er is een 
passend pakket voor ieder BBL-niveau. 
Er zijn (nieuwe) opdrachten in vernieuw-
de werkvormen gegoten. Het aantal  
verwerkingsopgaven is verlaagd tot het 
in elk geval noodzakelijke aantal.

AFSTAND HOUDEN
De nadelige invloed van de anderhalve-
metermaatregel is het grootst bij de 
praktijklessen. Ineens mocht nog slechts 
de helft van de leerlingen aan de slag 
op de modellen in de praktijkruimte. 
Het lesprogramma werd hierdoor twee 
keer zo lang. TECTUM werkt aan een 
oplossing in de vorm van brandveilige, 
transparante schermen, zodat er weer 
twee leerlingen tegelijk op een model 
kunnen werken. Een duidelijke loop-
route, aangegeven met linten, zorgt 
ervoor dat er ook naast de modellen 
zoveel mogelijk anderhalve meter 
afstand wordt gehouden. 

De grote ruimtes in het gebouw worden 
nu vaker benut voor theorielessen, zodat 
de leerlingen afstand kunnen houden. 
Dempend materiaal aan het plafond 
verbetert de akoestiek van deze ruimtes. 
Microfoons en luidsprekers maakten 
de verstaanbaarheid nog beter. Om 
besmetting zoveel mogelijk te voor-
komen, is de kantine gesloten. Het 
gebruik van de kleedkamer en toilet-
ruimte is voor slechts één persoon 
tegelijk toegestaan. Verder wordt 
benadrukt dat iedereen regelmatig zijn 
handen moet wassen.

RISICO’S BEPERKEN
Voorkoming van virusbesmettingen is 
uiteindelijk vooral afhankelijk van ieders 
verantwoordelijkheidsgevoel. Docenten 
houden afstand; van de leerlingen wordt 
hetzelfde verwacht. De ervaringen zijn 
wat dat betreft positief. De pandemie is 
voor iedereen een lastig probleem. Bij 
de deskundigen van het RIVM en weten-
schappers in binnen- en buitenland zijn 
er tenslotte ook nog veel vragen over de 
beste manier om de epidemie te bestrij-
den. 

Het is niet duidelijk wat de toekomst ons 
gaat brengen. TECTUM doet in ieder 
geval zijn uiterste best om het risico van 
besmetting tot een minimum te beper-
ken. Daarbij wordt geen enkele kans 
onbenut gelaten om vernieuwingen door 
te voeren die tot beter onderwijs leiden. 
£

IN DIT GEBOUW
HANTEREN WIJ DE 

VOLGENDE REGELS:

WIJ SCHUDDEN GEEN HANDEN WE DON’T SHAKE HANDS

WIJ HOESTEN OF NIEZENIN ZAKDOEK OF ELLEBOOG WE COUGH OR SNEEZE 
IN TISSUE OR ELBOW

WIJ HOUDEN AFSTAND WE KEEP OUR DISTANCE

BIJ TWIJFEL BLIJVEN WIJ THUIS WHEN IN DOUBT, WE STAY HOME

WIJ WASSEN ONZE HANDEN WE WASH OUR HANDS

WIJ KOMEN PRECIES OP TIJD: NIET TE VROEG OF TE LAAT WE ARE EXACTLY ON TIME:NOT TOO EARLY OR LATE

1,5 m

SAMEN BLIJVEN 
WE GEZOND

BEDANKT EN 
FIJNE DAG!

 De afgelopen jaren concentreerde 
TECTUM zich op platte daken, maar de 
vraag naar een opleiding voor hellende 

daken groeit. Dat heeft te maken met de ont-
wikkeling dat steeds meer bedrijven zich ook 
met pannendekken bezighouden. TECTUM 
voorziet in de behoefte met een korte cursus.  
 
Dave van de Loo, directeur van Vernooy 
Dakwerken uit Bennebroek is blij met het  
initiatief. “Je kunt bij ons voor zowel platte 
daken als pannendaken terecht. Bijna de 
helft van onze omzet komt uit hellende 
daken. In het verleden was de vraag naar  
een cursus voor hellende daken bij ons niet 
zo groot, maar we hebben te maken met  
mensen die met pensioen gaan. Daar komen 
nieuwe mensen voor in de plaats. Als gecom-
bineerd bedrijf willen we dat alle dakmede-
werkers een opleiding krijgen. Voor onze 
pannendekkers geldt: we hebben ons het vak 
eigen gemaakt, maar een duidelijke vakricht-
lijn ontbreekt. Bij stormschades en kleine 

reparaties komt de dakdekker ook weleens 
een pan tegen.”

ANDERE TAK VAN SPORT
In principe is dakdekken van hellende daken 
een andere tak van sport dan platte daken, 
vertelt Van de Loo. In zijn bedrijf werken spe-
cialisten, maar er zijn ook medewerkers die 
beide disciplines beheersen. “De veiligheid 
hebben we goed voor elkaar, maar de werk-
wijze verschilt. De vraag kwam ook vanuit  
de medewerkers, daarom hebben we aange-
geven dat we graag een cursus willen bij 
TECTUM. De vak- en beoordelingsrichtlijnen 
van platte daken zijn ons bekend. Dat willen 
we ook voor hellende daken.”

Vernooy Dakwerken is gespecialiseerd in  
het hogere segment. Het bedrijf werkt recht-
streeks voor particulieren, semi-overheid en 
vastgoedpartijen. “Het is ambachtelijk werk, 
zoals renovatie van villa’s, monumentale 
panden en landhuizen. We hebben te maken 

met details en zichtwerk. Het draait niet 
alleen om pannen, maar er zit vaak ook  
een zinken goot bij of een klein plat dak.  
De dakdekker doet dat allemaal zelf, dat is 
onze kracht.”

FRISSE BLIK
Van de Loo verwacht dat ook andere bedrij-
ven belangstelling hebben voor de cursus. 
“De markt van pannendaken is voor andere 
bedrijven net zo interessant. Voor het imago 
van de branche is het ook goed als er opge-
leide mensen op het dak staan. Het is mooi 
als de cursus in ieder geval de beginselen 
van het pannendekken bijbrengt. Hoe zet je 
panlatten uit, hoe slijp je een kilgoot, welke 
eisen worden daaraan gesteld? Het is ook 
leuk voor de medewerkers dat ze met een 
frisse blik naar het werk kijken. Ik verwacht 
dat we straks zo’n tien mensen inschrijven 
voor de cursus. TECTUM is een goede partij, 
dus wat wil je nog meer?” £

Bedrijven combineren 
platte en hellende daken
Binnenkort breidt TECTUM het aanbod uit met een korte cursus 
Pannendekken. Dave van de Loo van Vernooy Dakwerken legt uit 
waarom zo’n cursus meer dan welkom is.

Nieuw:
KORTE CURSUS 
PANNENDEKKEN

Kilgoot vervangen.
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 Angst voor spinnen, ook wel arachnofobie, is waarschijnlijk de meest voorkomende  
dierenfobie. Thomas Meesters (23) en zijn vriendin Marieke van den Maagdenberg (20) 
hebben er totaal geen last van. In hun woning in Roosendaal houden ze 33 vogel- 

spinnen, 1 Zwarte Weduwe, 2 jumping spiders en 2 schorpioenen.

Thomas werkt bij Van Haperen Dakbedekkingen BV in Breda en heeft de niveau 2-opleiding 
bij TECTUM met goed gevolg afgerond. Hoewel Thomas een opleiding in de zorg heeft afge-
rond, staat hij nu met heel veel plezier op het dak. Via zijn schoonvader kwam hij in aanra-
king met het dakdekkersvak en hij was meteen om. Thomas: “Het is een mooi beroep en ik 
vind het leuk om buiten bezig te zijn. De opleiding bij TECTUM is heel goed voor mij. Ik leer 
echt van A tot Z alles over het vak. ”

KNUFFELSPIN
Toen hij bij TECTUM, in het kader van de lessen Nederlands, een presentatie moest houden, 
was het onderwerp snel gevonden: vogelspinnen. “Ik had er een aantal meegenomen om ze 
goed te kunnen laten zien. Ik had ook een spin bij me van een vriend die ook vogelspinnen 
heeft. Die spin nemen we vaak mee naar kinderfeestjes. We noemen het onze knuffelspin, 
want hij is eraan gewend om vastgehouden te worden. Bijna iedereen in mijn klas heeft 
hem even vastgehouden!”

Spinnen hebben allemaal een eigen karakter en eigen specifieke kenmerken, zegt Thomas. 
“Het is ontzettend leuk om steeds meer over deze beestjes te weten te komen.” Thomas is 
pas in oktober vorig jaar begonnen met zijn hobby; toch heeft hij al een flinke collectie 
spinnen. Die wil hij de aankomende jaren nog veel verder uitbreiden. “Het is een verslaving. 
Net als bij tatoeages: je neemt er een, en daarna wil je er meer.” £

WIL JIJ MEER ZIEN OVER DE HOBBY VAN THOMAS? 
Bekijk dan nu zijn filmpje in de TECTUM.tv-app. Heb je de app nog 
niet? Download hem dan gratis in de App Store of via Google Play. 

De meeste mensen vinden ze eng, maar Thomas 
Meesters, dakdekker en leerling bij TECTUM kan 
er geen genoeg van krijgen: vogelspinnen. 

“...Spinnen 
hebben 

allemaal een 
eigen karakter 

en eigen 
specifieke

kenmerken....”

Bijzondere 
hobby

Verslaafd aan 
vogelspinnen

 Voor de branche is het goed nieuws als succesvol opgeleide dakdekkers ook daadwerke-
lijk als dakdekker blijven werken. Om opgeleide en gediplomeerde vakkrachten binnen 
de branche te houden is HRM BIKUDAK door TECTUM in het leven geroepen. Daarbij 

hoort een jaarlijkse rapportage en die levert interessante cijfers op. Bijvoorbeeld dat het met 
het behoud van opgeleide mensen in de branche best goed gaat.

Onlangs verscheen de tussentijdse rapportage met de cijfers van die gediplomeerden van  
2018. TECTUM ging in gesprek met 90 oud-leerlingen die gediplomeerd zijn in februari 2018 
of juli 2018. Het ging daarbij om 71 startgesprekken en 75 diepte-interviews. Vrijwel alle aan-
geschreven bedrijven waren van harte bereid om mee te werken.

Er volgt met deze oud-leerlingen nog een adviesgesprek, maar de QuickScan (via telefonisch 
contact ongeveer een half jaar na het diploma) en het intake-gesprek (ongeveer een jaar na 
het diploma) zijn inmiddels achter de rug. De Quickscan helpt overigens ook bij het behou-
den van opgeleide mensen voor de branche. Contact houden is op zichzelf al positief en 
dankzij de Quickscan kunnen we eerder actie ondernemen, mocht dat nodig zijn. 
De tussentijdse rapportage laat zien dat het percentage dakdekkers dat een jaar na het 
diploma nog steeds in de branche werkt, sinds 2013 is gestegen van 59 procent naar maar 
liefst 93 procent in 2018.

Ook de stijging van het aantal vaste dienstverbanden zet door, ongeveer 64 procent van de 
respondenten heeft een jaar na diplomering een vast dienstverband. Nog meer mooie cijfers: 
dakdekkers ervaren iets vaker dat ze serieus worden genomen door de leidinggevende en 
dat de samenwerking in de ploeg positief is. £

OPGELEIDE DAK-
DEKKERS BLIJVEN 
BINNEN BRANCHE

TUSSENTIJDSE RESULTATEN HRM BIKUDAK

Het percentage dakdekkers dat na het behalen van 
hun diploma blijft werken in de branche is enorm 
gestegen. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage 
HRM BIKUDAK.

Vraag het aan Tommy
Tijdens de opleidingen van TECTUM komen
talloze handige weetjes en vaardigheden voorbij. 
Toch komen er genoeg vragen binnen bij de redactie 
van TECTUM-Journaal, die we meteen doorspelen naar 
Tommy, de allesweter op het dak.

DEZE KEER DE VRAAG: 
Hoe breng ik een houten kraal aan?

Een houten kraal vormt een 
mooie afwerking van een plat 
dak. Zorg ervoor dat de onder-
grond geschikt is voor het aan-
brengen van dakbedekking. 
Daarna begint het afmeten van 
de hoek, die wordt afgetekend 
en gezaagd. De kraallat moet 
drie afgeronde hoeken hebben. 
Breng een randstrook in de 
dakrand aan en bevestig die 
om de 100 millimeter met 

asfaltnagels. Steek op de hoek de dakbedekking voldoende door en bevestig die met 
de kraallat in de dakrand.

Maak insnijdingen en breng daar een strook gebitumineerd glasvlies mec aan. 
Verwijder het overtollige gedeelte van de kraalrand tot boven de dakrand. 
Doe hetzelfde met de gebitumineerde glasvlies mec-strook. 

Snijd nu de strook verder door, ter plaatse van de gebitumineerde glasvliesstroken. 
Snijd de hoeken op maat. Breng de gebitumineerde glasvliesstroken met de brander 
aan op de dakrand, tot minimaal 70 millimeter op het dakvlak. Snijdt de hoeken in om 
verdikkingen te voorkomen en brandt het materiaal nauwkeurig vast. Door gelijkmatige 
verwarming voorkom je opgesloten lucht in de kraallat. Breng de stroken verder met  
de brander aan. Herhaal het proces per hoek. £

TIP: Het aanbrengen van een houten kraal wordt duidelijk uitgelegd in de video 
op TECTUM.tv. Daar zie je ook meteen wat je allemaal nodig hebt om het werk uit 
te voeren.
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BELASTINGEN 
IN 2020
Tot nu toe staat het jaar in het teken van 
de zeer veel en zeer onverwachte verande-
ringen. Dat komt bovenop de veranderingen 
die al in de planning stonden, zoals de 
belastingen.

ACCIJNS
De accijns op sigaretten gaat omhoog. Op 
1 januari is er € 0,14 bijgekomen. Maar daar 
hield het niet mee op in 2020. Op 1 april 
kwam er nog € 1 bij. Voor 2021 ligt er nog 
een verhoging van € 0,12 in het verschiet. 
De verhoging per 1 april kwam voort uit het 
Nationaal Preventieakkoord. Het verhogen 
van tabaksaccijns is een bewezen effectieve 
maatregel bij het tegengaan van tabaks-
verslaving en de daarmee gepaard gaande 
ernstige gezondheidsschade.
Wil je meer weten over dit akkoord dat zich 
richt op het terugdringen van roken, over-
gewicht en problematisch alcoholgebruik, 
kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/convenanten/2018/11/23/
nationaal-preventieakkoord.

TWEESCHIJVENSTELSEL
Het kabinet versnelt de overgang naar het 
tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelas-
ting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, 
maar dat is al in 2020 gebeurd. De arbeids-
korting en de algemene heffingskorting 
gaan extra omhoog. Over het algemeen 
houden mensen die werken, nu netto meer 
over dan in 2019. Het lage tarief is in 2020 
37,35% (2021: 37,1%) en het hoge tarief 
49,5% (2021: 49,5%).

HYPOTHEEKRENTEAFTREK
Voor mensen die meer dan € 68.507 (2020) 
verdienen (“loon voor loonheffing” op je 
loonstrook) wordt de hoogte van de aftrek  
in de komende jaren geleidelijk verder 
afgebouwd. In 2020 is de aftrek nog 46%. 
In 2023 is de aftrek nog maar 37,05%.  
Met name mensen met een hoog inkomen 
voelen dit in hun telebankieren app. 

OVERIGE
Net zoals de hypotheekrenteaftrek gaan 
ook de persoonsgebonden aftrekposten 
omlaag. Ook deze worden in de komende 
jaar afgebouwd van 46% naar 37,05%. Het 
gaat dan om onder meer scholingsuitgaven, 
aftrekbare giften en betaalde partner- 
alimentatie.

Wil je meer weten over belastingverande-
ringen in 2020? Kijk dan op de website van 
de belastingdienst: belastingdienst.nl. £

Peter Wegereef,
controller TECTUM

Van de 
controller

Interview
DO 
GEORGES

Gezonde ambitie 
overwint tegenslag!

 In Hoofddorp waar hij woont met zijn 
vrouw Christel en hun dochter Lise 
(10), vertelt hij mij dat zijn functie  

als projectplanner hem goed bevalt. Bij 
Kimmenade, dat gespecialiseerd is in het 
waterproof afdichten van gebouwen en 
betonnen constructies, stuurt hij de project-
leiders en het uitvoerend personeel aan  
– in totaal negentig mensen – en is hij 
verantwoordelijk voor de afdeling service  
en onderhoud bij lekkages en dergelijke.

WASBENZINE
Op zijn tweeëntwintigste zag de toekomst 
van Do er rooskleurig uit. Leergierig als hij 
was, startte hij vol goede moed met een 
hbo-opleiding Logistiek en zijn leven verliep 
soepel. Tot die ene zomeravond waarop hij 
gezellig bij vrienden in de achtertuin zat.  
“We leggen een vuur aan in een vuurkorfje 
dat we die middag gekocht hebben. Eén  
van mijn vrienden is een beetje aan het rot-
zooien met wasbenzine. We hebben al een 
paar keer gezegd dat hij geen wasbenzine 
meer over het vuur moet gooien. Op een 
gegeven moment pakken we de wasbenzine 
van hem af, hebben de fles zelfs voor hem 
verstopt. Hij weet hem weer te vinden en 
gooit toch nog een keer wasbenzine over het 
vuur. Voor ik besef wat er gebeurt, sta ik van 
top tot teen in brand. Ik denk: ik ga dit niet 
overleven. Door de hitte en de pijn raak ik 
even buiten bewustzijn. Een buurvrouw die 
op het geschreeuw is afgekomen handelt als 
enige adequaat, door mij onder de douche te 
zetten. Ik zie mijn eigen huid door het putje 
van de douche verdwijnen en pas dan besef 

ik wat mij enkele minuten eerder is overko-
men.” Achteraf bezien was dit voor hem nog 
niet eens het moeilijkste moment. Dat was 
toen zijn familie bij hem in het ziekenhuis 
aankwam en hij het verdriet en de pijn op 
hun gezichten zag. 

HARTSTILSTAND
Omdat er op dat moment geen plek op de 
intensive care in het brandwondencentrum 
van Beverwijk was, werd hij diezelfde nacht 
nog naar het Brandwondencentrum/Maas-
stadziekenhuis in Rotterdam gebracht. En 
alsof het allemaal nog niet heftig genoeg 
was, kreeg Do na het toedienen van een 
dosis morfine een hartstilstand. Hij bleek 
allergisch voor de pijnstillende medicatie. 
In totaal verbleef hij vijf weken in het brand-
wondencentrum. “Mijn armen en benen 
waren helemaal verbrand en een gedeelte 
van mijn hals en handen. Er liep een onder-
zoek om littekens van brandwonden mooier 
en gladder te laten genezen en daarom is bij 
mij gebruikgemaakt van dierlijke huid en een 
vacuümpomp.” Na zijn opname volgde nog 
een lange periode waarin hij iedere dag naar 
het ziekenhuis op en neer moest voor wond-
verzorging. 
 
VERKEERDE VERDOVING
Eenmaal terug in zijn oude leven, bleek niets 
meer hetzelfde te zijn. “Ik was mijn vrienden 
kwijtgeraakt, hoorde niets van de ‘brand-
stichter’, had continu pijn en probeerde die 
op de verkeerde manier te verdoven. Ik ging 
een foute kant op.” Toen hij dat besefte, 
besloot Do dat het anders moest. Hij focuste 

zich vanaf dat moment volledig op zijn
revalidatie. “Tegen alle verwachtingen in, 
liep ik een jaar na mijn ongeluk een gedeelte 
van de marathon van Amsterdam. Ik heb 
mijn vijf kilometer voltooid in mijn ‘drukpak’, 
ik deed er lang over, het deed pijn, maar ik 
voelde me ontzettend trots dat het me was 
gelukt.”

OMMEKEER
Gesterkt door dit sportieve succes ging Do 
vrijwilligerswerk doen bij een ‘Art Restau-
ration Project’ in Italië. Dat was het begin 
van de ommekeer. Na allerlei uitdagingen te 
zijn aangegaan, verhuisde hij naar Brabant 
voor de liefde van zijn leven. Bij Kimmenade 
vond hij werk als dakdekker, wat voor hem 
aanvankelijk flink slikken was na zijn trau-
matische ervaring. “Bij mijn werk ondervond 
ik hinder van mijn littekens. Vooral de huid 
op mijn knie zorgde voor pijn.” 

Maar dat was niet het enige wat Do moest 
overwinnen. Zijn enorme angst voor vuur 
was de grootste uitdaging voor hem. En nog 
steeds is hij heel alert als er open vuur is. 
Het gaat goed met Do, hij volgt bij TECTUM 
de opleiding OKD Top. OKD-Kader heeft 
hij inmiddels afgerond. Ook privé gaat het 
hem voor de wind. “Door het ongeluk sta ik 
anders in het leven. Ik geniet en ben dank-
baar voor alle support. Met name Christel is 
er door dik en dun voor mij. We zijn kortge-
leden getrouwd en in de nacht van 22 op 23 
juni kregen we ons tweede kind, Loyd Matty. 
Bijzonder, aangezien 22 juni de datum van 
mijn brandwondenongeluk is...” £

Do Georges (33) werkt als projectplanner bij Kimmenade in Helmond, waar 
hij tweeënhalf jaar geleden begon als dakdekker. Dat was voor hem niet  
eenvoudig. Om op het dak te kunnen werken, moest hij veel pijn verbijten en 
zijn angst voor vuur overwinnen. Op zijn tweeëntwintigste kwam hij namelijk 
bij een ongeluk met een vuurkorf van top tot teen in brand te staan.
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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 

gegevens van bedrijven, leerlingen, brancheorganisaties, 
partners en nog veel meer. Het is belangrijk dat we de juiste 
contactgegevens hebben, want die zijn nodig voor alle  
aanvragen van opleidingen en subsidies, het versturen van 
diploma’s en het maken van afspraken. Wij gebruiken de 
gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene 
verordening persoonsgegevens (AVG). 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. 
Onze dank is groot! £

ADRES:

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

TEKSTEN:

Karel-Jan Batenburg, Alex Kunst, 
Maria Pels, Peter Wegereef
GRAFISCH ONTWERP:

Marjolein Ruiter Grafisch  
Ontwerp & Media, Amsterdam Co

lo
fo

n TECTUM-JOURNAAL is een uitgave 
van TECTUM, Stichting voor Dak-
vakmanschap en verschijnt 3x per jaar 

REDACTIESECRETARIAAT:

Ilse Kolsteeg

REDACTIE:

Ilse Kolsteeg 
Karel-Jan Batenburg
Adri de Voest
STRIP TECLA&TOMMY:

Vrijwerkers.nl

DRUK: 
Think Next Level

OPLAGE: 6000 exemplaren

ISSN NUMMER: 2352-0809

www.tectum.nl

“Wat ik leer, pas ik toe”

TECTUM-Journaal heeft haar best gedaan de rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Als u desondanks denkt rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de redactie.

Interview
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TIMMER
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 Jantine is net onderweg naar TECTUM in Nieuwegein als 
we haar bellen over haar ervaringen bij het opleidings-
instituut, waar ze de Ondernemers- en Kaderopleiding 

OKD-Top volgde. Bij Primadak is Jantine manager service en 
onderhoud. “Ik stuur mensen aan die dagelijks op pad zijn 
voor lekkages en bijkomende werkzaamheden of het uitvoeren 
van jaarlijks onderhoud. Het is soms hectisch, maar ik heb 
alles onder controle.”

Tot vorig jaar was ze verantwoordelijk voor alleen het onder-
houd en sinds begin dit jaar kwam daar de service bij. “Dat  
is nog leuker dan ik had verwacht. In het begin was het  
spannend, maar het klantcontact is erg leuk. Het is bijvoor-
beeld fijn als je een klant kunt geruststellen bij een lekkage. 
We willen een langdurige band opbouwen met klanten en  
dat lukt uitstekend. Door alles wat ik heb geleerd in de  
opleiding, sta ik nog steviger in mijn schoenen.”

PROFESSIONALISEREN
Jantine werkt al zestien jaar bij Primadak en ze pakt steeds 
weer iets nieuws op. “Mijn collega deed OKD-Kader en wilde 

daarna OKD-Top doen. Dat leek mij ook leuk, onder meer 
omdat we als bedrijf verder wilden professionaliseren met 
onderhoud. De bedrijfsleider vond het ook een goed idee. 
Alles wat ik heb geleerd, pas ik nu meteen toe in de praktijk. 
Ik zag wel een beetje op tegen de financiële module – en die 
was inderdaad pittig –  maar eigenlijk was het erg leuk. De 
modules Personeelsmanagement en Marktgericht Onder-
nemen waren ook interessant.” 
 
KORT EN DUIDELIJK
Bij Primadak werken vier vrouwen, vertelt Timmer. 
“Wat communicatie betreft zijn we ‘halve mannen’, zeggen we 
altijd. Kort en duidelijk, dat vind ik prettig aan het werken met  
mannen. Bij mij thuis zijn het overigens ook alleen mannen.  
Ik zie wel dat het voor mannen gemakkelijker is om een klant 
te overtuigen, terwijl we hetzelfde verhaal vertellen. Gelukkig 
staan mijn collega’s achter me. Als het nodig is, maken ze bij 
een klant meteen duidelijk dat ik weet waar ik over praat!” £

Vrouw in een mannenwereld:

De dakbedekkingsbranche is een mannenwereld, maar ook vrouwen redden 

zich er prima. Jantine Timmer van Primadak Roosendaal B.V. slaagde dit 

jaar voor de opleiding OKD-Top en vertelt over haar ervaringen.

STUDIE
GIDS
2020
2021

Studiegids2020-2021

De nieuwe 
studiegidsen 
komen er aan!
Een nieuw studiejaar betekent nieuwe studiegidsen van 
TECTUM en DakAcademie én een nieuw A3 cursusover-
zicht. Hierop staat alle informatie over de beschikbare 
cursussen overzichtelijk bij elkaar. De gidsen en het 
overzicht vermelden doelgroep, tijdstip, duur, kosten, 
theorie en praktijk en resultaat. Onmisbare informatie 
voor bedrijven en deelnemers. De documenten zijn 
beschikbaar als download op de website van TECTUM. 
Kijk op tectum.nl/cursussen/studiegidsen en ontdek 
de mogelijkheden!  £
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