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DE LANDELIJKE DOCENTENDAG VAN CONCREET

Eindelijk weer
een echte diplomauitreiking!
Op 30 juni is er een feestelijke diploma-uitreiking! Iedereen
is welkom op het feest waar de geslaagden van dit jaar in
het zonnetje worden gezet.

A

ls gevolg van de coronamaatregelen
moest er de afgelopen twee jaar noodgedwongen volstaan worden met een
diplomaverstrekking. De geslaagden kregen
hun diploma en een presentje uitgereikt door
een TECTUM-collega. Het was een goede
oplossing, maar een groot feest is uiteraard
veel mooier.
Dit jaar vindt de diploma-uitreiking, net als
eerdere edities, plaats in het NBC in Nieuwegein. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur.
Het programma zit boordevol en de presentatie is zoals vanouds in handen van een
bekende Nederlander. Wie dat is, blijft nog
even geheim!

Er is voldoende te eten en te drinken en
hopelijk kan alles weer op het prachtige
buitenterrein. Uiteraard is het belangrijkste
onderdeel van de avond de uitreiking van de
diploma’s zelf. Voor elke dakdekker een bijzonder moment in zijn carrière.
Maar de diploma-uitreiking is ook een mooie
gelegenheid voor de uitreiking van de Koos
Bechtold Prijs, de TECTUM-Award en andere
prijzen. Welk bedrijf neemt de prijs voor de
beste opleider in ontvangst en wie is de beste
deelnemer aan de OKD? Dat en veel meer
wordt bekend gemaakt tijdens de diplomauitreiking op 30 juni a.s. Dit feest mag niet
gemist worden! £
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EVEN VOORSTELLEN:
TWEE NIEUWE DOCENTEN
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HENK VAN DE KERKHOF
55 jaar in het vak!
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Project Dak BTER
zet in op scholing
en voorlichting
Van 2018 tot en met 2021 liep het ESF-project Dak BTER dat tot doel
had het gebruik van de Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) te stimuleren.
Want in veel gevallen werd er geen, te weinig of te laat gebruikgemaakt

GESLAAGD

van BTER’s die zijn gericht op het beperken van verzuim en uitval. En dat

Onze jongste dochter weet al een behoorlijke tijd dat ze
juf op de basisschool wil worden. Ze is inmiddels 19 jaar,
ze rondt dit jaar haar niveau 4-opleiding Onderwijsassistent af en kan dan naar de PABO, de opleiding die
er voor zorgt dat je gediplomeerd basisschoolleraar/
lerares wordt. Er is echter één aanvullende voorwaarde.
Via de niveau 4-opleiding ben je niet automatisch toegelaten tot de PABO, maar moet je een toelatingstoets
doen. Dat klinkt wat raar, omdat je met niveau 4
‘gewoon’ toegelaten zou moeten worden tot de vervolgopleiding. Maar helaas is dit niet zo. Dus heeft ze zich
voorbereid op de toelatingstoets om deze te kunnen
halen. Onlangs was het zo ver en heeft ze de toets
gedaan. Ik wil er niet te moeilijk over doen, thuis waren
we behoorlijk zenuwachtig voor en met onze dochter.
Ze wil zo graag, de stages van haar opleiding gaan
hartstikke lekker, ze moet en ze zal juf worden.
Het is een toelatingstoets via CITO en de uitslag van de
test is direct na afloop digitaal beschikbaar. Op de terugweg naar huis heeft ze in de auto (ze reed gelukkig niet
zelf), de uitslag gecheckt. Ze belde mij direct op om
te vertellen dat ze het gehaald had. Ik kan hier open en
eerlijk zeggen, dat we met elkaar wel een beetje emotioneel waren. Het was gelukt en ze kan naar de PABO,
werken aan haar droom en aan haar toekomst.
Als ze het niet gehaald had, had ze de toets nog een keer
kunnen doen, maar lekker zeg, dat was niet nodig.
Zo zie ik ook iedere keer de opluchting bij onze leerlingdakdekkers als ze geslaagd zijn voor een onderdeel van
hun opleiding. Ik begreep dat altijd al, maar nu nog eens
even iets steviger. Want als je ergens voor gaat, wil je het
ook halen of behalen. En als je het dan eenmaal gehaald
hebt, ook na herkansingen als dat nodig was en je kunt
al je inspanningen bekronen met een diploma, dan moet
je dat ook vieren!
Dat doen we dan ook, op de diploma-uitreiking van
TECTUM voor de gehele dakbedekkingsbranche, op
donderdag 30 juni aanstaande. Met eten en drinken,
feest, de catwalk in de zaal en een geweldige presentatrice. Alle geslaagden voor de vakopleidingen en de OKD
zijn uitgenodigd, met iedereen die voor hen belangrijk is.
Partners, kinderen, ouders… want het MOET gevierd
worden. Gelukkig, het feest van en voor de dakbedekkingsbranche is weer terug van weggeweest na corona.
Vanzelfsprekend zijn ook alle werkgevers, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties,
leermeesters, ROC-vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van leveranciers en verder iedereen die zich
betrokken voelt bij onze prachtige en krachtige bedrijfstak van harte welkom!
Zo ben ik ook betrokken en trots, mijn jongste dochter
zal er zeker bij zijn. Ze is dan stiekem ook een beetje
geslaagd. £

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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terwijl de sector al langere tijd kampte met een behoorlijk verzuim en
voortijdige uitval van vooral oudere dakdekkers.

U

it een enquête van het onderzoeksbureau USP
bleek dat het zware fysieke werk en de werkdruk
de voornaamste redenen zijn van voortijdig vertrek.
De enquêtes werden gehouden onder 300 werknemers in de sector en 70 zzp’ers.

DAKSWITCH
Het ESF project Dak BTER richtte zich met name op de
twee voornaamste Bedrijfseigen Regelingen, namelijk
scholing en de mogelijkheid om minder te werken of
vervroegd te stoppen met werken. Parallel aan project
Dak BTER liep het project Dakswitch, eveneens gesubsidieerd door het ESF. Project Dakswitch onderzocht de
relatie tussen leeftijd en verzuim. Uit dit onderzoek
bleek onder meer dat oudere medewerkers zeker belangstelling hebben voor een sectorale ouderenregeling.

stond in het teken van vernieuwing en verbetering. Het
beroepsonderwijs speelt een
belangrijke rol om alle actuele
en toekomstige uitdagingen het
hoofd te bieden. TECTUM verHendrik Roest

E

r kwamen zo’n 250 docenten, instructeurs en andere
professionals uit het beroepsonderwijs af op de
Docentendag in Harderwijk af. Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Concreet, leverancier van
onderwijsproducten. In verschillende parallelsessies werd
op allerlei manieren ingegaan op innovaties in het onderwijs.
LAAG UITVALPERCENTAGE
De ontwikkelingen sloten naadloos aan bij de presentatie
van TECTUM-docenten Leon Anasagasti en Hendrik Roest,
die in een volle zaal uitgebreid ingingen op de TECTUMmethode en vertelden over alle vernieuwingen. De aanwezigen waren geïnteresseerd in de manier waarop TECTUM er
in slaagt om dakdekkers, na het behalen van hun diploma,
te behouden voor de branche. Het percentage uitvallers ligt
in andere sectoren in de bouw op 40 procent en in de dakbedekkingsbranche op 10 procent.

Met de nieuwe opleiding voorziet TECTUM in een bestaande behoefte.
Verschillende BIKUDAK-bedrijven bieden ook diensten aan voor het
hellende dak. De vraag naar goed opgeleid en veilig werkend
personeel is groot. Belangstellenden wordt geadviseerd om zich
snel aan te melden, want ook voor deze opleiding geldt: vol = vol! £

Even voorstellen: Nieuwe docenten

JEROEN IN ’T HOUT

zorgde een van de presentaties.
De docenten vertelden over het succes van de gesprekken
met leermeesters en dakdekkers op locatie. De intensieve
begeleiding, het werken met kleine groepen en de motivatie
om in te springen op nieuwe ontwikkelingen, dragen allemaal bij aan een hoog slagingspercentage.
DIGITALE HULPMIDDELEN
De gemiddelde leeftijd van de leerlingen daalt. Daarom
wordt het steeds aantrekkelijker om digitale middelen in
te zetten. Concreet levert dergelijke middelen. In een aparte
sessie toonden medewerkers van de leverancier hoe ze
steeds nieuwe ontwikkelingen toevoegen aan de bestaande
toepassingen. Het toevoegen van 3D-tekeningen en uitgebreidere mogelijkheden voor de docenten om zelf onderwijsmiddelen te creëren, horen daar bij. De functionaliteit van
digitale hulpmiddelen op de werkplek nemen in de
toekomst alleen maar toe. £

Sinds 1 februari is Jeroen in ’t Hout (43) in
dienst als vaktechnisch docent bij TECTUM.
Jeroen werkte twintig jaar als dakdekker
voordat hij de overstap maakte naar docent.
Jeroen: “Het bevalt me hier uitstekend. Ik
was al een tijdje op zoek naar een andere
functie, bijvoorbeeld op kantoor als werkvoorbereider, maar het bedrijf had geen
vacature voor die functie. Toen ik verder
om me heen ging kijken, zag ik de vacature
van TECTUM.”

ALWYN MCCAMPBELL

MOOI BEROEP
Jeroen leerde zelf ooit het vak bij TECTUM.
“Ik werkte eerst in de steigerbouw, dus van
hoogtevrees had ik geen last. Dakdekken is
een mooi beroep. Je hebt veel vrijheid en ik
vond het altijd leuk om fysiek bezig te zijn.
Ik moet wel voelen dat ik aan het werk ben.
Toch heb ik de switch gemaakt en werk ik nu
meer met mijn hoofd.” £

Naast de DakSkillCard zijn ook twee sectorale voorlichters
aan het werk gegaan om individuele bedrijven en werknemers voor te lichten over de BTER’s voor bijscholing,
vierdaagse werkweek en omscholing, over de nieuwe DakSkillCard en de werkwijze van B2 transities. De DakSkillCard wordt naar verwachting dit jaar breed ingevoerd. £

dag op 6 april jl. in Harderwijk

I

edereen 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 de juiste contactgegevens
beschikbaar zijn, want die zijn nodig voor de
verwerking van aanvragen van opleidingen
en subsidies, het versturen van diploma’s en
het maken van afspraken. Vandaar het verzoek: stuur van alle wijzigingen in contactgegevens zoals een adreswijziging, een
nieuw telefoonnummer of e-mailadres een
bericht naar info@tectum.nl. Alvast dank! £

De BIKUDAK-branche is een nieuwe opleiding rijker! In september
start de eerste opleidingsgroep op het gebied van hellende daken in
onze vestiging aan de Ringveste 1a in Houten. De lesstof, de examenmaterialen en de modellen staan klaar voor gebruik. De opleiding is
bedoeld voor medewerkers van bedrijven die vallen onder de CAO
BIKUDAK. De opleiding wordt afgerond met een erkend OCW-diploma.

Een belangrijk instrument om het gebruik van de BTER te
bevorderen, is de vernieuwde DakSkillCard. De app heeft
extra functionaliteit gekregen voor bijscholing van werkenden (artikel 8.B. van de cao). De app is uitgerust met een
QR-code, waarmee deelnemers van cursussen het begin en
het einde van hun aanwezigheid kunnen vastleggen. Met de
daarmee verzamelde data is het recht op de werkgeversvergoeding vast te stellen. Volgens de cao heeft een werkgever
namelijk recht heeft op een vergoeding vanuit de sector van
€ 235 voor iedere scholingsdag van een werknemer.

De jaarlijkse Concreet Docenten-

Leon Anasagasti

KLAAR VOOR DE
HELLENDE DAKEN

DAKSKILLCARD

TECTUM BIJ DE
DOCENTENDAG

Houd TECTUM
up-to-date

Voordat Alwyn (35) op 1 maart bij TECTUM aan
de slag ging als vaktechnisch docent, werkte
hij 17 jaar als dakdekker. Alwyn: “Mijn vader zat
in de scheepvaart en werkte af en toe als dakdekker. Ik hoorde elke dag stoere verhalen van
hem als hij thuis kwam van het werk. Op een
keer stelde hij me voor om een dagje mee te
lopen, zodat ik kon zien of ik het leuk vond. Ik
vond het mooi werk. Zo rolde ik er vanzelf in
en ging ik in opleiding bij TECTUM.”

VAKLUI
“Ik werkte bij een bedrijf waar ze opleiding
zeer belangrijk vonden. Uiteindelijk werd ik
voorman en leermeester. Die opleiding heb ik
ook bij TECTUM gevolgd. Ik heb toch aardig
wat mensen het vak geleerd en die werden
bijna allemaal goede vaklui. Wat mooi was:
gisteren zag ik hier de deelnemers aan de
Leermeestercursus en daar zat een voormalig
leerling van mij bij. Dat is toch mooi!” £

Welke lessen leerden we
van de stormen?
Aan het begin van dit jaar raasden in vier dagen
tijd de stormen Dudley, Eunice en Franklin over
ons land. Ze brachten veel schade met zich mee
en menig dak werd er door op de proef gesteld.

D

oor de stormen hadden bedrijven het enorm druk
met schadeherstel. De meeste kleinere schades aan
daken worden vlot afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij. Bij grotere schades ligt dat vaak
anders. Is er iemand aansprakelijk te stellen? In dat geval
wordt er expertise ingehuurd om te onderzoeken of er gebreken in de dakbedekking zitten. “Dan komen ook wij in
actie,” zegt André van den Engel, adjunct-directeur en
hoofd Technische Zaken bij brancheorganisatie VEBIDAK.
Stormschade aan dakbedekking ontstaat doordat de dakbedekking bij de rand gaat pellen of opwaait in het midden, aldus
André. “Vergelijk het met het kleedje op een tuintafel dat met
klemmetjes aan de randen vast zit. Als het waait, bolt het
kleedje op in het midden. Op die manier kan dat bij dakbedekking ook gaan. De wind zuigt van boven of geeft druk van
onder, bijvoorbeeld bij een hal met grote deuren, of bij luifels
en brede overstekken waar de wind makkelijk onder blaast.”

KETTINGREACTIE
“De opdrachtgever wil weten wat de oorzaak is van de stormschade,” legt André uit. “Het ontbreken van kimfixatie of een
verlijming die niet goed genoeg is uitgevoerd, zijn voorbeelden
van gebreken in een dakbedekkingsconstructie. Maar er kan

Scan de QR-code
voor meer info
over kimfixatie.

nog een andere oorzaak zijn. Bijvoorbeeld kieren in de ondergrond, waardoor de wind vat kan krijgen op de dakbedekking.
Dan ontstaat er een soort kettingreactie. Als het hard waait,
de kimfixatie is er niet en er zijn onvoldoende verklevingen,
dan kan de dakbedekking omhoog komen door winddruk door
de kieren.”
Een storm is niet tegen te houden, maar met preventieve
maatregelen kan grote schade worden voorkomen.
André: “Grind op het dak zorgt voor betrouwbare tegendruk.
Dat geldt ook voor geschroefde systemen. Partieel gekleefde
systemen zijn kwetsbaarder in de uitvoering. Met winddichte
ondergronden en een goed gekleefde dampremmende laag
van bitumen, maak je de dakbedekking minder kwetsbaar
voor stormschade.”

VAKRICHTLIJN
De drie stormen achter elkaar zorgden ervoor dat de daken
extra op de proef werden gesteld, vertelt André. “Het is best
mogelijk dat de dakbedekking bij de eerste storm opwaaide en
weer neerviel. Bij de tweede of de derde storm gaat het dan
echt mis. Bijzonder was dat het in het hele land hard waaide
en niet alleen in het westen of het noorden. Er was deze keer
namelijk ook veel schade in het oosten en zuidoosten van

André van den Engel

Nederland. Een zwak aangebracht dak kan daar wat langer
los liggen, voordat er iets gebeurt. Maar ook die daken werden
nu écht op de proef gesteld.”
“Begin jaren negentig waren er twee fikse stormen binnen een
maand. Dat was destijds aanleiding om kimfixatie te introduceren en geperforeerde onderlagen in de ban te doen. Als je
een dak maakt volgens de Vakrichtlijn, dan is het in orde. Dat
geldt na de laatste stormen nog steeds.” £
3

DE HOBBY VAN… KAY DE GEUS
Zodra hij tijd vrij kan maken, gaat Kay de Geus op pad met de metaaldetector.
“Er staat hier een vitrinekast met alle leuke dingen die wij hebben gevonden.”

Maria vertelt
LUIDRUCHTIGE CONSTRUCTIEFOUT
Wat als je een van de grootste pleinen in je stad een paar
honderd keer per jaar moet afsluiten, omdat er een
enorme constructiefout is gemaakt? Ik heb het over het
Heinrich Böll Plein in Keulen.
Laatst bezocht ik deze prachtige stad. Ik parkeerde mijn
auto aan de oostelijke kant van de Rijn, want ik wilde over
de befaamde en imposante spoorbrug lopen om de Dom
te bekijken. Die brug van bijna een halve kilometer lang, is
een van de drukste van Duitsland. Per dag rijden er wel
1200 treinen overheen. En waarom wilde ik zo graag dat
hele pokkeneind lopen, ondanks de koude snerpende wind
én mijn naaldhakken? Omdat er aan de brug meer dan
100.000 ‘liefdsesloten’ hangen. Verliefde setjes hangen
slotjes aan deze brug met hun namen erop en gooien de
sleutel in de Rijn. Er liggen dus ook 100.000 sleutels in
het water weg te roesten.
Nadat ik twee uur uur later de overkant van de brug
bereikte – want zo lang deed ik erover om al die creatieve
liefdesverklaringen te lezen – vervolgde ik mijn weg naar
de Dom en wilde ik het Heinrich Böll Plein oversteken.
Ik zag er waarschuwingsbordjes en mannen met knalgele
uniformen. Even kreeg ik het onbehaaglijke gevoel dat
er misschien een dreigende situatie was, maar na het
bestuderen van de waarschuwingsborden viel het kwartje.
Onder het plein ligt de Kölner Philharmonie. Je loopt dus
óver het dak van een concertzaal! Wat blijkt? Door een
constructiefout in dat dak, dat ook dus het plein is, veroorzaken voetgangers een storend geluid in de zaal. Lekker
handig, als je bedenkt dat het plein op de route ligt naar
het station. Talloze toeristen lopen er met hun gezellige
rolkoffers overheen. Dat geluid is al niet te harden als je
het in de buitenlucht hoort, maar tijdens een concert lijkt
het me ronduit onuitstaanbaar. Dus tijdens elk concert,
voorkomt een legertje beveiligers dat er mensen over het
dak lopen. Ze leiden alle voorbijgangers over een speciaal
granieten pad langs het dak.
De oorzaak van de fout is overigens bekend. De kunstenaar, verantwoordelijk voor het plein en dus ook voor het
dak, gebruikte losse steenstrips. De gedachte was dat er
gras tussen de stenen zou groeien, waardoor ze aan elkaar
zouden worden gevoegd. Helaas, er groeide geen gras. Niet
alleen kon je dus, als je met hoge hakken over het plein
liep, genadeloos hard onderuit gaan, maar het veroorzaakte
ook nog eens herrie in de zaal. Gelukkig voor mij en mijn
naaldhakken werd het gras vervangen door betonmortel.
Dus mocht ik nog eens terugkomen in het mooie Keulen en
er is geen concert in de Kölner Philharmonie, dan dans ik
over het plein met mijn hoge hakken, zonder dat ik daarna
meteen door hoef naar de eerste hulp! £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv

In het dagelijks leven is Kay (39) dakdekker bij Verkoelen
Dakspecialisten in Weert en volgt hij de Niveau 2 opleiding
bij TECTUM. In de weekends trekt hij er op uit met zijn vriendin en zijn vader, op zoek naar bijzondere vondsten in de
grond. Kay: “Ik vind altijd wel iets. Soms is het bijzonder,
zoals een herdenkingspenning van een jubileum van een
koning uit het verleden. Daarvan is alleen een ander exemplaar te vinden in het museum in Rotterdam. In Brabant vind
je veel koperen en zilveren heilighangertjes. Die gooiden ze
vroeger op de akker om de zegening voor een goede oogst
te krijgen. Ik heb drie bijzondere muntjes. Een vervalste
Spaanse Escudo, gemaakt toen de munt nog in omloop was
en dat is bijzonder. Ik heb nog een zilveren kwartje uit 1826
en in Limburg vond ik een Ein Silber Groschen uit 1869. Mijn
vriendin vond een gouden vijfgulden munt uit 1825. Dat staat
bij veel mensen op de bucketlist. Er staat hier een vitrinekast met alle leuke dingen die we hebben gevonden.”

KOGELHULZEN
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Met zijn vader begon hij de Facebook-groep ‘Detectorist
Brabant’. Binnen een jaar meldden zich 955 leden aan.
Soms neemt Kay iemand van de groep mee die nog weinig
ervaring heeft met zoeken. “Op school vond ik geschiedenis
saai, maar op deze manier is het leuk om over het verleden
te leren. Laatst vond ik een bikkel, een stuk speelgoed uit
begin zestiende eeuw. Als je dan thuiskomt, ga je automatisch opzoeken wat het is en waar het vandaan komt. Soms
deel ik het in de groep en dan zijn er altijd mensen die er
meer over weten. Als je de geschiedenis ervan kent, dan ga
je meer waarde hechten aan de spullen die je vindt.” £

DEZE KEER DE VRAAG:

Wat is de Rc-waarde?
Tommy is de eeuwige leerling, maar hij steekt wel degelijk iets op.
Daarom legt hij uit wat hij heeft geleerd over de term ‘Rc-waarde’
en waarom die waarde is verhoogd.

Sinds 2016 evalueert TECTUM elk jaar de beroepsopleidingen.
Voor de periode 2021-2022 leverde dat prachtige cijfers op.
Meten en verbeteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de evaluatie wordt naar allerlei aspecten van de beroepsopleiding gevraagd, zoals de leerprestaties, de leerkracht of
organisatie van het onderwijs. Tot nu toe is er een stijgende

“In de krant lees ik het al heel lang en op
televisie zie ik het: we moeten zuinig zijn met
energie. De laatste tijd hoor je bijna niets
anders meer. Minder energie gebruiken was
altijd al belangrijk voor het milieu. Maar nu
zijn de energieprijzen omhoog geschoten
en dus is het ook belangrijk voor je portemonnee. Dat betekent dus isoleren, isoleren
en nog eens isoleren. En bij isolatie denk je
niet alleen aan de vloeren, muren en gevel,
maar ook aan het dak.
Bij TECTUM hebben ze me uitgelegd dat je
met goede isolatie de warmteoverdracht in
gebouwen en woningen kunt beperken. Als
warmte door een slecht geïsoleerd dak naar

lijn te zien, al namen de waarderingscijfers op sommige
onderdelen iets af tijdens de coronaperiode. TECTUM scoort
over de afgelopen periode over de gehele linie dicht bij de
streefscore en nooit onder de minimaal gewenste score.
De anoniem ingevulde evaluatieformulieren worden in de
betreffende groep besproken. Uiteindelijk is het de bedoeling
om, waar mogelijk, ook werkelijk iets met de uitkomst ervan
te doen. Zo kwamen we bijvoorbeeld tot aanpassing van de
lesstof en uitgebreidere nabespreking van de gemaakte
toetsen. £

buiten stroomt, dan moet je binnen de verwarming hoger zetten. En als op een warme
zomerse dag de warmte makkelijk binnenkomt, dan zet je de airco hoger. Dat kost
energie en dus ook geld. Isoleren dus,
dat dak!
De overheid wil graag dat we minder energie
gebruiken en dus zijn er begin vorig jaar
nieuwe eisen gesteld aan onder andere de
isolatiewaarde van het dak. Dat noemen ze
Rc-waarde.
‘Rc’ staat voor Resistance Construction. Het
geeft de waarde aan van de complete constructie, dus van het dak, het materiaal en

alle bijbehorende zaken. Hoe hoger de
Rc-waarde, hoe beter de warmte wordt
vastgehouden en hoe minder je hoeft te
stoken of te koelen.
In de nieuwbouw moet sinds geruime tijd de
Rc-waarde van het dak minimaal 6,3 m2 K/W
zijn. Dat was daarvoor 6,0 m2 K/W. Bij renovatie van een bestaande bouwconstructie
gelden andere regels. De Rc-waarde mag
dan niet afnemen ten opzichte van de oude
situatie. Als minimumwaarde voor het dak
geldt: Rc-waarde 2,5 m2 K/W.
Er komt dus een dikker isolatiepakket op het
dak. Het komt er op neer dat je steeds vaker

aan twee lagen isolatie moet denken, want
isolatiediktes van 20 tot 24 centimeter zijn
geen uitzondering meer in de nieuwbouw.
De dikkere isolatie heeft ook gevolgen voor
de hoogte van de dakranden.
Die nieuwe Rc-waarde is echt iets om rekening mee te houden. Maar uiteindelijk wordt
iedereen er blij van, want dankzij goede
isolatie zitten mensen er warmpjes bij.
Of juist lekker koel, natuurlijk.” £

De mazzel
!
Tommy

Tecla & Tommy

Samenvatting behaalde score per evaluatie-onderdeel in percentages:
Minimaal
gewenste
score

Streefscore

20162017

Gebouw & faciliteiten

75

90

Informatie & communicatie

75

Lesmateriaal

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

75

75

85

85

85

85

95

80

85

90

75

75

85

75

85

80

80

80

75

75

85

Opleiding

75

90

80

85

85

80

85

85

Docenten

75

90

85

85

90

80

75

85

Tevredenheid

75

90

80

80

85

80

75

85
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BIKKEL

Stijgende lijn in waardering

EVALUATIE-ONDERDEEL

Volg
TECTUM
ook op
Twitter!

“Ik zoek niet naar landmijnen of granaten. Er zijn plekken
waar je niet mag zoeken en die zijn bekend via de Algemene
Plaatselijke Verordening. Dat zijn bijvoorbeeld plekken waar
ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Er
kan daar nog scherpe munitie in de grond liggen.”

Kay woont in Tilburg, daar valt wel een en ander te vinden,
maar eigenlijk is het overal interessant om te zoeken. “Mijn
vader is ermee begonnen, omdat hij richting zijn pensioen
wat meer tijd had. Op een dag vroeg hij of ik mee wilde. Ik
vond toen wat
kogelhulzen en
ik was meteen
verkocht. Mijn
vriendin sleurde
ik vervolgens een
beetje mee in de
hobby. Er bestaan
websites waar je
oude akkers op
terug kunt vinden.
We vragen altijd
toestemming aan
de boer, voordat
we daar gaan
zoeken.” Hoewel
hij af en toe
gebruikte munitie
vindt, is het geen
gevaarlijke
hobby, zegt Kay.

TECTUM streeft naar aantrekkelijk, uitdagend, transparant
en op de praktijk gericht onderwijs. Om er achter
te komen waar de opleiding staat, werden doelen opgesteld,
die sinds 2016 volgens een nieuwe manier van evalueren
worden gemeten. Op basis van de verzamelde uitkomsten
van de evaluatie kunnen mogelijk trends en ontwikkelingen
worden vastgesteld.

Vraag
het aan
Tommy
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BIKUDAK
Dakswitch
houdt oudere
dakdekker
aan het werk

Van de
controller

Het ESF-project Dakswitch onderzocht de relatie tussen leeftijd en verzuim. Na een pilot met
een leeftijdsspecifieke scan volgden deelnemers zo nodig de training TopFit4TheJob en soms
ook de Verdiepende DI-Scan.

O

m de hoge en vroegtijdige uitval van
vooral oudere dakdekkers te kunnen
beperken, startte in de zomer van 2020
een onderzoek naar de relatie tussen leeftijd
en verzuim of uitval uit de branche. De sector
maakt al sinds langere tijd veel werk van het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden
met lichtere materialen, betere apparatuur,
meer veiligheidsvoorzieningen en geschiktere
werkkleding. Maar de groep oudere dakdekkers met een langdurig dienstverband heeft
daarvan minder lang kunnen profiteren.

Deze generatie heeft in hun eerste twintig
dienstjaren veelal zwaardere arbeid verricht.
In statistisch onderzoek valt op, dat dakdekkers veelal genoodzaakt zijn te stoppen vanaf
62 of 63 jaar.

LEEFTIJDSSPECIFIEKE SCAN
Er is een leeftijdsspecifieke scan ontwikkeld.
Daarmee kunnen problemen die leiden tot
vroegtijdig afhaken, bijtijds worden opgespoord. De leeftijdsspecifieke scan is een
aanvulling op de Vak DI-Scan.

Als uit een Vak DI-Scan blijkt dat er bij de
medewerker risico’s zijn voor uitval, komt de
leeftijdsspecifieke scan aan de orde. Vanuit
de sector is vastgesteld dat die moet bestaan
uit een vragenlijst, een speciaal op de sector
afgestemd medisch onderzoek en een adviesgesprek over de risico’s.

ADVIES
In een pilot zijn leeftijdsspecifieke scans uitgevoerd en werd er voorlichting bij en aan de
bedrijven gegeven. Sectorale voorlichters

hebben – nog vóór de coronacrisis – gesproken met de bedrijfsleiding en werknemers van
187 bedrijven en met zzp’ers. In deze periode
werden 1100 personen bereikt. Na een leeftijdsspecifieke scan kregen 73 deelnemers
het advies om de training TopFit4TheJob te
doen. Zestig daarvan kregen daarna het
advies om deel te nemen aan de Verdiepende
DI-Scan, door ArboNed. En er zijn vier personen doorverwezen naar B2 transities, de
BIKUDAK-voorziening die mensen begeleidt
naar ander werk binnen of buiten de sector. £

VOORPROEFJE
VOOR VMBO’ERS
De coronamaatregelen zijn grotendeels voorbij en dus is er weer ruimte om in het kader
van beroepsoriëntatie vmbo’ers te ontvangen
in het opleidingscentrum in Nieuwegein.

P

er jaar komen zo’n 200 leerlingen op
bezoek in Nieuwegein om alle mogelijkheden door te nemen die de opleiding biedt en om kennis te maken met het
vak. Een dagje in de opleiding is niet alleen
leuk en interessant voor de leerlingen, ook
hun docenten maken kennis met de werkwijze van TECTUM. Doel van het vmbobezoek is om leerlingen enthousiast te
maken voor het beroep van dakdekker.

AAN DE SLAG
In april kwamen 24 leerlingen van het
Wartburg College uit Rotterdam langs.
Het was voor de school de eerste keer.
Verdeeld over twee groepen kregen ze
informatie over de opleiding en het dakdekkersvak. In de praktijkruimte gingen
ze onder begeleiding van de TECTUMdocenten direct aan de slag met de brander
en de föhn. Creativiteit hoorde ook bij de
praktijkopdrachten, zoals de opdracht om
letters uit te snijden en aan te brengen op
de dakbedekking. De leerlingen gingen er
enthousiast mee aan de slag en het leverde
fraaie resultaten op. £
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GELD

Ja, ook deze keer gaat het over geld. Niet
over sparen, belastingaangiften, duurzaam
financieel gezond. Nee, echt gewoon GELD:
harde euro’s (ook al zijn euro’s na meer dan
twee jaar corona minder hard (contant) dan
ooit).
Er zijn maanden dat je meer uitgeeft dan je
van tevoren had gedacht of gehoopt. Soms
omdat je mobiele telefoon gerepareerd moest
worden, of omdat je vaker uit bent gegaan
dan normaal. De afgelopen weken en maanden zal menigeen minder over hebben gehouden. De stijgende energieprijzen leiden
tot hogere uitgaven dan gehoopt. Het is daarom belangrijk dat je bewust bent waar je je
geld aan uitgeeft. Dat je niet zomaar het hele
weekend met je (mobiele) pinpas langs de
betaalautomaat zwaait: bewustwording.
Bewustwording wat je met je geld doet. De
wat oudere lezers, uit het gulden-tijdperk,
zullen zich het kasboekje in keuken nog wel
herinneren. Je schrijft op wat je uitgeeft en
waaraan. En als je portemonnee leeg is,
is het geld op en kun je niets meer uitgeven.
Allemaal (on)zichtbare hulpmiddelen om
bewust met je geld om te gaan. Als je portemonnee leeg was, betekende dat vaak dat je
weer geld moest pinnen. Maar met een pinpas ligt dat wat anders. Als die aangeeft dat
het geld op is, is er ook echt niets meer!
Maar hoe gaat dat tegenwoordig? De meeste
banken bieden in hun app de mogelijkheid
om je te uitgaven te rubriceren, zodat je aan
het einde van de maand kunt zien hoeveel
geld je aan iets hebt uitgegeven. Is het meer
dan verwacht, of meer dan je eigenlijk aan
iets uit had kunnen geven? Dan is actie wel
handig. Maar hoe?
Dan kom ik terug op de harde euro’s. Een
voorbeeld is de hoge benzineprijs. Niet stoer,
maar als je 100 km per uur rijdt in plaats van
120, dan scheelt het je veel benzine. De literprijs is hoog, dus dat scheelt je veel geld!
Of de verwarming: 1 graad lager misschien?
Vijf minuten korter onder de douche? Minder
lampen aan? Minder apparaten op stand-by
laten staan? Het zijn allemaal kleine dingen
waar je niet veel van merkt, maar waar je wel
harde euro’s mee bespaart. En je draagt ook
nog bij aan een beter klimaat.
Bewustwording: als je weet waar je je geld
aan uitgeeft, is het eenvoudiger om te besparen als het nódig is. Besparen is dan alleen
maar bewuster omgaan met je geld en niet
er minder voor krijgen. Mooi meegenomen!
En of je dakdekker of ondernemer bent, dat
maakt niet uit. Het geldt voor iedereen. £
Peter Wegereef
controller TECTUM

VEILIG WERKEN MET
EEN HOOGWERKER
Ook voor dakdekkers met ruime ervaring blijft veiligheid bij het werken
met een hoogwerker een onderwerp dat voortdurend aandacht verdient.
TECTUM biedt cursussen aan die helpen om ongelukken te voorkomen.

D

e cursus ‘Veilig werken met een Hoogwerker’ wordt aangeboden voor zowel de certificaten IPAF als SOG. Beide certificaten zijn bedoeld voor de bediening van zowel 3A als 3B en ze
zijn vijf jaar geldig. SOG wordt veel gevraagd in industriële sectoren.
Met een IPAF-certificaat mag je sinds kort ook in de industriële
sectoren aan het werk. Bij 3A en 3B betreft het zelfrijdende hoogwerkers. De machines zijn verrijdbaar, ook als de mast of het
schaarplatform geheven staan. De statische hoogwerkers heten
1A en 1B.

STABILITEIT
Robin Monster van Riwal, de opleider, begeleidt de TECTUMcursisten op het oefenterrein in Diemen. Robin: “Ik geef nu elf jaar
les. Ik vind IPAF het meest toegankelijk en die cursus wordt ook het
meest gevraagd. SOG is vooral examengericht, er is daarbij geen
tijd voor oefening.” Niet alleen tijdens het werken met de hoogwerker is het belangrijk om op te letten. Het denkwerk begint al vooraf.
Robin: “Het gewicht van de machine wordt soms onderschat.
Daarom hamer ik altijd op grondcondities. Denk bijvoorbeeld aan
een trottoir, wat ligt daar onder? Misschien liggen er leidingen of

riolering. Je kunt daar niet zomaar een machine neerzetten. De
ondergrond moet voor stabiliteit zorgen, bijvoorbeeld met rijplaten.”

KIJKGEDRAG
Dat een deelnemer een bedieningsknopje niet meteen vindt, is niet
het grootste probleem, vindt Robin. “Je mag best wat tijd nemen
om bekend te raken met de machine. Het belangrijkste is het algemeen veiligheidsbesef. Je moet weten hoe je een machine moet
opstellen en welke risico’s er zijn. Ik let op het kijkgedrag.”
“In Diemen hebben we een veilige open ruimte. Tijdens het oefenen
is het ongevaarlijk wanneer iemand een pylon raakt of een stelling
aantikt, al is dat natuurlijk niet de bedoeling. In de praktijk mag je
geen fouten maken, want dan kunnen de gevolgen groot zijn. Je
moet voortdurend alert zijn op de veiligheid en goed om je heen
kijken, zeker als je beweegt met de machine. Bij ervaren mensen
is het kijkgedrag soms onder de maat. Ze werken dan te veel op
routine. Ik zeg altijd: ervaring is goed, maar op hoogte op routine
werken kan gevaarlijk zijn!” £

Efficiënt werken met de digitale trajectmap
Nog niet zo lang geleden werden alle resultaten van de opleiding door zowel leerlingen
als docenten op papier bijgehouden. Papier is weliswaar geduldig, maar het is niet altijd
even efficiënt. Daarom gebruiken docenten en leerlingen van TECTUM sinds enige tijd de
digitale trajectmap.
it is een soort routeplanner voor de opleiding, waarmee de

D

leerling gestructureerd zijn opleiding kan doorlopen. De
docent kan ondertussen op een gestructureerde manier de
voortgang van de leerling in de gaten houden op vakinhoudelijke
onderdelen en op houding en gedrag.
De digitale trajectmap bevat bovendien de omschrijving van de
theorie- en praktijktoetsen en beoordelingsformulieren om bij te
houden welke vaardigheden de afgelopen periode zijn geoefend.
De leermeester kan op zo’n formulier invullen hoe hij de ontwikkelingen van de leerling beoordeelt. Als de leerling klaar is voor het
praktijkexamen, kan hij dit aanvinken.
De gegevens in de trajectmap zijn handig voor de docent, die met
zijn theorielessen op de ontwikkelingen kan aansluiten. Dat doet
hij bijvoorbeeld door te wijzen op bijpassende opdrachten in de
opdrachtenmap of door met de leerling-dakdekker af te stemmen
welke lesstof er moet worden doorgenomen. £
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Interview

55 jaar
in het
vak!

TATIANA
SANKEVICH

Henk van de Kerkhof (69) zit al
sinds zijn veertiende in het vak
en hij weet voorlopig nog niet
van ophouden...

H

enk is voorman dakdekker bij ZND Nedicom
in Eindhoven. Na de basisschool had hij al
snel besloten waar zijn toekomst lag. “Ik
moest nog een half jaar naar school om een
werkvergunning te krijgen, zo ging dat in die tijd.
Daarna ging ik aan de slag bij een dakdekkersbedrijf.
Het beviel me wel: een vrij leven, elke dag weer
ergens anders naar toe.”

“Een bezoekje aan
het dak brengt inzicht
in de praktijk”
Tatiana Sankevich maakt vlak voor haar examen Calculeren
en Offerte lezen even de tijd om te praten met TECTUMJournaal. Sinds drie jaar werkt ze als calculator bij Texa
Dakbedekkingen BV in Monster.
Tatiana: “Het vak Calculeren wordt tijdens de OKD-Kader uitgebreider gegeven dan wat ik in de dagelijkse praktijk meemaak. Daardoor begrijp ik de achtergronden van bepaalde
posten in offertes beter. Dat maakt het werk makkelijker.”

SPECIALITEIT
Tatiana is van Russische afkomst. In haar geboorteland volgde
ze een bouwkunde-opleiding en ging ze aan het werk als
calculator bij verschillende bedrijven. Tatiana: “Ik maakte van
alles mee en het was een mooie tijd. Tenders was een van
mijn specialiteiten. Ik ging soms naar een veiling waar ik
moest bieden door een kaartje omhoog te houden. Dat ging
toen zo. Het leukste bedrijf waar ik aan de slag ging in die tijd
was een dakbedekkingsbedrijf.”

Colofon

In 2014 verhuisde ze naar Nederland, om te gaan samenleven
met haar man. Tatiana: “In Nederland moest ik weer opnieuw
beginnen. Ik heb in de kas gewerkt, in een autospuiterij, ik
pakte alles aan, ook om de taal te leren. Het liefst wilde ik
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Het vak bracht hem bij bedrijven in Helmond,
Purmerend en Den Bosch. De afgelopen elf jaar
werkte hij voor ZND Nedicom. Door de jaren heen
veranderde er veel in het vak, maar de sfeer was
vanaf het begin goed, vertelt Henk. “Vroeger was er
veel kameraadschap. Je werkte in ploegen van vier
man en daar was je lange tijd mee op stap. Het werk
was destijds behoorlijk zwaar. Je moest alles tillen of
met een touw omhoog trekken. Er waren geen liften.
Ik heb het geluk dat ik nog fit ben.”

HET VAK LEREN
In het begin stond hij alleen bij de mastiekketel,
vertelt Henk. Maar hij wilde verder in het vak. “Ik
stapte naar de directeur en ik zei dat ik het vak wilde
leren. Binnen een jaar kon ik alles. Op mijn achttiende haalde ik mijn rijbewijs en was ik voorman. Ik zat
met collega’s in de auto van rond de veertig. Op de
bouw zagen ze me nog als een snotneus, maar ik
was al voorman. Ik denk dat ik tweederde van de
daken van de hangars op Schiphol heb gedaan.”

VEILIGHEID VOOR ALLES
Via zijn huidige werkgever leerde Henk TECTUM
kennen. “Bij ZND vinden ze opleiding en diploma’s
belangrijk. We werken aan grote projecten, dus
veiligheid en opleidingsniveau moeten op orde zijn.
Ik sta nog steeds vijf dagen per week in de productie.
In mijn vrije tijd ben ik ook altijd bezig. Als het zo
doorgaat, sta ik op mijn tachtigste nog steeds op
het dak!” £

weer aan de slag als calculator, dus ik zocht overal naar
vacatures. Uiteindelijk werd ik gevraagd door Texa.”

INZICHT IN DE PRAKTIJK
“Ik ben erg blij dat ik bij een dakbedekkingsbedrijf ben aangenomen. De theorie ken ik, maar het werk is veel leuker als je
in het echt ziet hoe het wordt uitgevoerd. Tot nu toe was het
lastig om tijd vrij te maken om een kijkje te nemen bij het
werk op het dak, maar we gaan het inplannen. Op die manier
krijg ik meer inzicht in de praktijk en dat helpt bij het maken
van de juiste calculaties.”
Texa groeit en daardoor leert ze voortdurend nieuwe dingen,
vertelt Tatiana. “Alle onderwerpen die ik bij TECTUM leerde,
komen op die manier in het bedrijf van pas. Het is leuk om
samen te werken met collega’s. Als er bij een project een
probleem ontstaat, dan lossen we het samen op.” £
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