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Nieuwe studiegids!
Als bijlage bij deze editie  
ontvangt u de Studiegids voor 
het komende cursusseizoen.
Daarin is een aantal vertrouwde begrippen 
veranderd. In hoofdstuk 1 zult u bij de ‘Alge-
mene Praktijkopleidingen’ vergeefs zoeken naar 
de Primaire en Voortgezette Opleidingen Dak-
dekker. Zoals bekend beschikt  de dakbedek-
kingsbranche op niveau 2 en 3 voortaan over 
een tweejarige vakopleiding die opleidt tot all-
round dakdekker. Op niveau 2 wordt daarvoor 
de Basisberoepsopleiding Dakdekker en op 
niveau 3 de Beroepsopleiding Allround Dak-
dekker, Bitumineus en Kunststof Dakdekken 
aangeboden. Beide opleidingen sluiten naad-
loos op elkaar aan. Ook de cursusduur is in 
vergelijking met voorheen veranderd. In de 
Basisberoepsopleiding bedraagt deze voortaan 
negen blokken van vijf aaneengesloten dagen. 
In de Beroepsopleiding tien blokken van drie 
dagen en vijf blokken van twee dagen. Wat 
betreft de inhoud kan worden gemeld, dat deze 
in de Beroepsopleiding Allround Dakdekker 
voortaan een theorie/praktijkverhouding kent 
van nagenoeg 40/60. Voorts zijn de VCA-cur-
sussen aangepast en werden de vergoedingen 
voor korte cursussen verhoogd (zie pagina 6). n

  

Bertrik Gotink, opleidingscoördinator ROC 
Midden Nederland, zet kort uiteen wat er 
staat te gebeuren. Vrij vertaald gaat het er 
volgens hem om dat leerlingen na hun vak-
opleiding ook op een goede en beschaafde 
manier aan de maatschappij zullen deel-
nemen. “Vroeger werd daaraan invulling 
gegeven met het vak MCK (Maatschappelijk 
Culturele Kwalificatie). Straks gebeurt dat 
niet meer. De overheid stelt, dat de opleider 
in het vervolg moet aantonen dat een 
leerling gedurende het opleidingsjaar op 
sociaal terrein beter is geworden. Dat gaat 
gebeuren aan de hand van een toets die 
zowel aan het begin als tegen het einde van 
de vakopleiding wordt afgenomen. Er wordt 
op zeven terreinen getoetst. Daarbij kan 

ondermeer gedacht worden aan de wijze 
waarop de leerling de opleiding doet, hoe 
hij tegen zichzelf als werknemer en zijn 
carrière aankijkt, hoe hij communiceert en 
samenwerkt, zich politiek oriënteert, zich 
als consument ontwikkelt en of hij zijn 
eigen gezondheid in de gaten houdt.
Flauw gezegd moeten leerling-dakdekkers 
gedurende hun beroepsopleiding niet 
alleen technisch geschoolde vaklui worden, 
maar ook volwaardiger deelnemers aan de 
maatschappij.” In samenwerking met ROC 
Midden Nederland ontwikkelt TECTUM op 
dit moment doeltreffend lesmateriaal voor 
deze nieuwe taken. De goede onderdelen 
uit MCK worden daarin overigens meege- 
nomen. n

De overheid scherpt eisen aan ten aanzien van het competentie-

gericht leren. Binnen afzienbare tijd (2010) moeten leerlingen van 

de vakopleidingen aan het einde van hun opleiding niet alleen over 

aantoonbare technische vaardigheden beschik-

ken, ze dienen zich ook sociaal te hebben 

ontwikkeld.

Dakdekker voorbereid 
op maatschappij

Bertrik Gotink

STUDIEGIDS 2008-2009

EVEN VOORSTELLEN: BERRY AALBERTS
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De jeugd heeft 
de toekomst
 
Toen ik in 1987 na mijn opleiding voor het 
eerst voor de klas ging, kwam ik ze al in 
grote getale tegen. Jongens van een jaar of 
16, petje op, behoorlijk onder de puistjes, 
of moet ik zeggen pukkels. Van een bepaal-
de lengte, waarbij je kunt zeggen dat ze 
eigenlijk sneller gegroeid waren dan de  
hersenen aan konden. Of, beter gezegd, zo 
snel lang geworden dat soms de coördina-
tie in de benen ontbrak, omdat ze niet wilde 
doen wat de hersenen doorgaven. Beste 
jongens, je moest ze kort houden, maar dan 
waren het ook beste gasten.
 
In 2000 kwam TECTUM van de grond en ver-
draaid, daar kwam ik ze weer tegen. Alles 
was alleen een graadje heftiger geworden. 
Zo waren ze nog steeds van een bepaalde 
lengte, hadden ze nog steeds heftig last 
van jeugdpuistjes, maar ze hadden ook 
ineens geen haar meer. Op de kale bats de 
kleppet en licht bevend in de schoolbanken. 
Deze laatste toevoeging kwam voornamelijk 
op maandag en dinsdag voor. Gelukkig lang 
niet bij allemaal, maar in iedere groep zat 
er wel een paar. Zo’n jongen die zich in het 
weekeinde suf blowde, dan wel een behoor-
lijk aantal pilletjes nuttigde om de muziek 
te kunnen verdragen.
 
Vervolgens op maandag geen voedsel  
binnen kunnen houden, op dinsdag een 
banaantje er in en op woensdag weer wat 
vast voedsel. Aan het eind van de week her-
haalde de cyclus zich en kon het weekeinde 
weer worden aangevallen.
 
Het mooie lijkt nu dat de heftigheid van 
deze ontwikkeling ook weer achter ons ligt. 
Deze week zag ik de mannen weer voor het 
eerst binnen komen voor hun eerste oplei-
dingsweek. Vanaf een jaar of 16, petje op, 
maar wel behoorlijk helder uit de ogen  
kijkend. Ik was er van overtuigd dat ze er 
zin in hadden, dat ze een vak wilde leren. 
En ik denk dat ze niet of nauwelijks meer  
blowden en pilletjes al helemaal achter-
wege lieten. Dat zou toch mooi zijn. Er mag 
niet meer negatief gedacht worden over de 
jeugd van tegenwoordig. In ieder geval niet 
over onze jeugd, de dakdekkersjeugd, want 
dan heeft het vak van dakdekker nog steeds 
toekomst.
 
Ik wil dat het zo is, laat de wens maar de 
vader van de gedachte zijn. De toekomstige 
dakdekker is weer een kerel om trots op te 
zijn. Of het is in ieder geval weer een vent 
om trots op te worden.

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

COLUMN

Meer dan tien jaar geleden werd hij via zijn 
vader en een oud-collega van Roofing Service 
Nederland in aanraking gebracht met een sector 
waarvan hij op dat moment weinig wist. Na zijn 
MEAO-opleiding werd hij bij dit dakbedekkings-
bedrijf in Brummen aangesteld als calculator. 
Enige tijd daarna kwam daar de coördinatie VCA 
bij en weer iets later de verkoop. De gedreven-
heid in de branche, met die van zijn directeur en 
directe collega’s in het bijzonder, hebben hem 
verrast. “Het is onvoorstelbaar wat een dyna-
miek er door jonge, goede mensen ontwikkeld 
wordt. Die bevlogenheid werkt aanstekelijk. 
Het is mooi om daarvan een onderdeel uit te 
maken.” 
Toen het werk als calculator routinematige trek-
jes begon te vertonen (je begint de dag met een 
pak tekeningen en daarna volgt het volgende 
pakket) werd hij in de buitendienst ingezet om 
de daken ter plekke op te nemen. Kort daarna 
volgde in samenwerking met directeur Anne 
Bosch de verkoop. Verkopen van daken bezit 
competitieve elementen, vindt hij. “Ook al 
hebben we een heleboel vaste opdrachtgevers, 
het blijft altijd spannend of je een opdracht naar 
binnen weet te halen. Als dat lukt dan geeft je 
dat een enorm voldaan gevoel. Je bent als 
winnaar uit de bus gekomen.” 

Het binnenhalen van nieuwe 
opdrachtgevers vindt hij een 
bijzondere tak van sport. “In ons 
geval moet je denken aan beleg-
gers vastgoed, VVE’s (Vereniging 
Van Eigenaren), woningbouw-
verenigingen of gemeenten. Deze 
worden via een unieke mailing 
aangeschreven. Daarna bellen we 
er achteraan. Soms levert dat een 
afspraak op en soms word je op 
voorhand de deur gewezen. Zo 
werkt dat. Het blijft een uitdaging 
om met een beoogde relatie een 
goede samenwerking op te 
bouwen. Wij zijn daaraan zeer 
gehecht. Het gaat ons vooral om 
de click met opdrachtgevers. Zitten we op één 
lijn qua verwachtingen en kunnen wij ons vak-
manschap bewijzen? Natuurlijk geldt dat ook 
voor de beheersfase. We zijn zeven dagen per 
week, 24 uur per dag bereikbaar.” Na de OKD-
Kader volgde Daniël vorig seizoen de OKD-Top 
en mag zich zodoende trots bezitter noemen van 
het diploma OKD-Ondernemer. Hij slaagde als 
beste deelnemer. De ambitie om ooit onderne-
mer te worden bezit hij zeker. Samen met zijn 
directeur is daarover al gesproken. De Top-oplei-

ding leverde aan deze toekomstplannen een 
zinvolle bijdrage. “Ik vond alle leeronderdelen 
interessant. Voor mijn gevoel heb ik evenwel het 
meeste opgestoken van de certificaateenheid 
financieel management.” Naar zijn idee levert 
de opleiding OKD-Ondernemer een uitstekend 
fundament op voor de sprong naar zelfstandig-
heid. “Als je deze opleiding hebt afgerond zul je 
goed beslagen ten ijs komen. Maar uiteindelijk 
geeft iedereen toch zelf een unieke invulling aan 
het vrije ondernemerschap…”   n

Op de diploma-uitreiking in juli werd hij pontificaal 
in de schijnwerpers gezet als winnaar van de 
Koos Bechtold Prijs 2008. Het kan raar lopen. 

Gespot:
Adviseurs Opleidingsbeleid van FUNDEON en hun leidinggevenden zijn op een zogenaamde ‘Demo-Doedag’ bij TECTUM aan de slag gegaan om meer feeling te krijgen met de dakbedekkingsbranche. Na de ontvangst plus rondleiding is de werkwijze van TECTUM uiteengezet. Daarbij werd ondermeer ingegaan op de structuur van de niveaus 2 en 3 in de tweejarige vakopleiding die opleidt tot Allround Dakdekker. Tevens werd gesproken over de wijze waarop TECTUM de advisering aan dakbedekkings-bedrijven gestalte geeft. Onder begeleiding van een aantal docenten mochten de heren tot slot zelf aan het werk met bitumen, PVC en EPDM op de 

daken van het opleidingscentrum 
in Nieuwegein.

Opmerkelijke ontwikkelingen
Werknemers profiteren van de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt en kunnen steeds makkelijker van baan wisselen. 
De afgelopen jaren vond één op de vijf werknemers een baan bij 
een andere werkgever.
Bijna 18% veranderde binnen het eigen bedrijf van functie en 15% ging op 
zoek naar een andere baan die meer uitdaging en carrièremogelijkheden biedt. 
Dit blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt-
onderzoek (OSA). Vanwege de krapte lijken werknemers steeds meer de dienst 
te gaan uitmaken op de arbeidsmarkt, aldus één van de conclusies. Nog een 
opmerkelijke is dat door de schaarste aan personeel iedereen het zo druk 
heeft, dat het volgen van een opleiding of cursus nog maar voor een derde 
van de werknemers is weggelegd. Desalniettemin sprak 42% van de werkne-
mers de behoefte aan scholing uit om het werk goed te kunnen blijven doen. 
Voorts blijken werknemers steeds meer in de gelegenheid te zijn om zelf hun 
werktijden te bepalen. Door de werkgever bepaalde onregelmatige uren komen 
nu minder voor dan tien jaar geleden. En ofschoon er vaak wordt gesproken 
over de 24-uurseconomie, wordt er op zondag niet vaker gewerkt dan tien jaar 
geleden. De dakbedekkingsbranche was overigens geen partij in dit onderzoek. 
Zou dat namelijk wel het geval zijn geweest dan waren de uitkomsten, met 
name op het terrein van scholing, een stuk positiever. n

Cursussen ‘Werken met Software’
In samenwerking met Gilde Software besteedt TECTUM 
gericht aandacht aan geautomatiseerde processen 
voor het dakbedekkingsbedrijf. 
Dat gebeurt in de e-room van het opleidingscentrum in Nieuwe-
gein. In de Algemene Cursus Gilde leert de cursist werken met 
verschillende software. Aan bod komen ondermeer: aangenomen 
werk dakcalculatie, regiewerk, projectadministratie, facturatie, 
boekhouding, logistiek en relatiebeheer. In de cursus Gilde Dak 
Office leert de cursist om te gaan met Gilde Dak Office Therma 
Bouwfysica, Windbelasting en Interpretatie volgens het Bouw-
besluit. In de cursus Gilde 2D-CAD tenslotte, wordt de cursist 
basiskennis bijgebracht van geautomatiseerd tekenen, het bewer-
ken van een tekening, het overzetten van de op het dak gemaakte 
schets naar het programma, het bepalen van hoeveelheden vanuit 
de tekening.Tevens verandert er in het nieuwe cursusseizoen iets 
in de opzet van dit cursusaanbod. Zo krijgen alle cursisten een 
inlogcode voor de site van Gilde. Op deze site kunnen ze de infor-
matie, de toetsen en de cursusinhoud nog eens nalezen. Voorts 
worden op deze site de cursusboekjes als PDF-bestand aangebo-
den. Cursisten hebben tot maximaal twee maanden na het volgen 
van een cursus toegang tot de site. WILT U MEER WETEN OVER CURSUSSEN 

WERKEN MET SOFTWARE, NEEM DAN CONTACT OP MET TECTUM. n

UIT DE SCHOOL GEKLAPT: 
DANIËL DORLAND (Roofing 
Service Nederland)
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En toen was 
het feest 

De diploma-uitreiking van TECTUM 

ligt alweer een tijdje achter ons.

Kort voor de zomervakantie kwamen 

er ruim achthonderd genodigden op 

dit enorme spektakel af. Zo’n hoog 

aantal werd nog nooit eerder vertoond!

Mede door toedoen van al deze betrokkenen, slaagt de dakbedek-
kingsbranche er jaarlijks in om het aantal gediplomeerden en gecer-
tificeerden te laten toenemen. Zo konden er begin juli 2008 in totaal 
269 diploma’s en certificaten worden uitgereikt aan leerlingen uit de 
primaire en voortgezette opleidingen en aan deelnemers van OKD- 
en EVC-trajecten.
 
Voor deze bijzondere gelegenheid hadden de gastheren en -vrouwen 
van TECTUM zich in chic gala uitgedost. Nadat iedereen alle diplo-
ma’s persoonlijk had ondertekend en er van een uitstekend buffet 
was genoten, opende TECTUM-voorzitter Jos Hommeles het formele 
gedeelte van deze feestavond. Tevens introduceerde hij ‘the most 
sexy woman’ van Nederland: Yolanthe Cabau van Kasbergen. 
Aan haar viel de eer ten beurt om het programma op rolletjes te laten 
verlopen. En dat deed zij met verve. Zoals te doen gebruikelijk 
werden alle geslaagden individueel in het zonnetje gezet. Zoenen, 
bloemen en cadeaus hoorden daar natuurlijk bij. Evenals de groeps-
foto met Yolanthe. Gastsprekers waren er ook. Vol lof spraken zij over 
het doorzettingsvermogen van de cursisten alsmede over de betrok-
kenheid van de gehele dakbedekkingsbranche bij scholing en oplei-
dingen. Roland Sleutjes bood tot veler verrassing namens Probasys 
Benelux een wervelend optreden aan van Idols-winnares Nikki. 
Traditiegetrouw werd er tijdens de feestavond verslag gedaan van 
het dakbedekkingsproject in Moldavië en werden de winnaars van de 
TECTUM-Award 2008 bekend gemaakt. Bovendien werd de Koos 
Bechtold Prijs uitgereikt aan de beste OKD’er. Tijdens de afterparty 
bleef het lekker lang rumoerig in het Nieuwegeins Business Centrum. 
En zo hoort het ook. Kortom, zoals altijd: een geslaagd evenement!

Moldavië
De TECTUM-Award is een toonaangevende prijs in de dakbedekkingsbranche. Hij wordt 
uitgereikt aan vier dakdekkers die de Primaire Opleiding met het beste studieresultaat 
hebben afgerond. Naast vakmanschap heeft deze prijs ook te maken met internationale 
solidariteit. Ooit hebben CAO-partijen namelijk afgesproken dat er jaarlijks een dakbe-
dekkingsproject wordt uitgevoerd buiten de landsgrenzen in een minder ontwikkeld land. 
Na vorig jaar in Roemenië aan de slag te zijn geweest, werd dit jaar weer teruggekeerd 
naar de Moldavische hoofdstad Chisinau. Aldaar werd het dak op een kleuterschool van 
een nieuw dakbedekkingspakket voorzien. In vergelijking met voorgaande jaren betrof het 
dit keer een vrij groot dak van ongeveer 500 m2. Vandaar dat er langer werd afgereisd dan 
te doen gebruikelijk en was er ter ondersteuning een extra docent aan de delegatie toe-
gevoegd. Uit het gefilmde verslag van de winnaars bleek dat er onder bijzonder zware 
omstandigheden is gewerkt. Naast de staat en de grootte van het te renoveren dak waren 
daaraan de hoge luchtvochtigheid met enorme temperatuurverschillen debet. Door een 
bijzonder strak werkschema te hanteren kon de klus evenwel binnen de beschikbare tijd 
worden geklaard.
De uitvoering van de TECTUM-Award wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Koos Bechtold Prijs 2008
De Koos Bechtold Prijs werd in 2004 voor de aller-
eerste keer uitgereikt aan de deelnemer die zich 
als beste kwalificeerde voor de Ondernemers- en 
Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD). 
De prijs is een hommage aan Koos Bechtold, voor-
malig directeur en voorzitter van VEBIDAK. Anno 
2008 werd deze prijs uitgereikt door de weduwe 

van de naamgever; Riet Bechtold-Lüers. Zij over-
handigde de heer D.R. Dorland van Roofing 
Service Nederland uit Brummen de bij de prijs 
behorende oorkonde en bood hem een volledig 
verzorgd lang weekend naar Newcastle voor twee 
personen aan.
(zie ook hiernaast op pagina 2)

TECTUM-Award 2008
Het komende jaar zal wederom een dakbedekkingsproject in het buitenland worden uitgevoerd door 
vier leerling-dakdekkers uit de Basisberoepsopleiding Dakdekker. Voor 2009 zijn dat de TECTUM-Award 
winnaars Dennis van Campen, Argo van Creij, Erik van Dalen en Joost Versteegt. Als voorschot op deze 
werkervaring werd deze prijswinnaars een schitterend horloge uitgereikt.
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Geslaagden Primaire Opleiding Hoogeveen
Barkhuis B., Baron R.H., Blikman R., Broeils M., 
Broek F., Buitink C., Campen van D.F.P., Dalen 
van E., Dartel van M.E., Ebenau T., Heinkens R., 
Hindriks E., Hofhuis A.J., Hofman D.D., 
Hospers M., Hoving D.K., Huizinga M., 
Indlekofer C., Jacobi A.G., Katabaloeboeng J.H.I., 
Kolk van der G.J., Krikken M., Marwa F.H.E., 
Meervan der R.R., Meijer M.I.P., Mensink V., 
Mulder J., Peper M., Plattel P., Schooten van R.
H., Shadida S., Slootstra P., Sluis van der P., 
Smienk B., Smit M.P.J., Snijders M., Strijkert W., 
Versteegt J., Vos A.J., Wachtmeester R.B.M., 
Wargin D., Weerd van der W., Wiersma S.M., 
Wijnstra W., Zijlstra R.M.

Geslaagden Primaire Opleiding Nieuwegein
Abdel Rahman D.S., Arendsen K.R., Baak van R., 
Beens N., Boef den D., Boogaard van den J.E.L.
Brink ten C., Broeksteeg R.P.J. Broeren J., 
Brug van de H., Bruijn de J., Driessen F.G.D., 
Fatehmahomed R.N., Feitsma T.B.M. Gerbrands 
A.J., G. van der Groef, Haver M.I.M., Hoeven van 
den R., Holst van T.N., Hoogeveen M., Horst van 
der P., Imhof L.W.A., Kappetijn J., Kelders B.J.J., 

Kharitonov A.G., Koeken L.J.A.T., Koff de G.A., 
Kreukniet D.J.B., Leeuwen van S.P., Lorsé J.C., 
Luiten J.L.M., Martis M.E.N., Massing S.O., 
Meijerink K.A.J., Nijboer H.J., Nistelrooij van F.J., 
Onstenk J., Pasch S., Reijnier J.H., Schenk M.J.S., 
Slot D., Smouter J.L., Spates E., Uçar F., 
Uittenbogaard L., Veen van A.P., Veneman S., 
Verhaaf C.B., Votel J., Vries de A., Vries de B., 
Winkelman K., Yaleze I., Zuiver T.R.

Geslaagden Primaire Opleiding Veldhoven
Abels R.P., Berk van den P., Bernards F., Bosman 
D.F.J., Boxtel van J., Braeken M.M.J., Bresser de 
N.M.J.T., Broeder den J.K., Brouwers D.A.H., 
Buytels K., Chan Jon Chu D.R., Creij van A.,
Dielen P.M.E.A.A., Ellison J.E., Es van J.A.F., 
Gemert van D., Gielen K.J.A., Gregoire M.F., 
Grimbergen van H.W., Heurter M., Kreeke van de 
R.N., Loswijk R.A., Moeken A.M., Molenschot B., 
Rijnders J., Sillessen D., Smeets G.A.P., Strik B.
Th.M., Verhappen M.H., Verstraeten R.J.C.A., 
Vissers A.M.R., Zimberlin J.Q.

Geslaagden Voortgezette Opleiding
Abdellaoui el O., Andreae J.K., Arnoldus P., 
Attema J.K.T., Beckers J.A., Berenst G.R., Bilecen 
B., Boven van W.L.W.F., Broekhuizen M.M., 
Buitink V., Denekamp T., Doller M.A., Emst van 
J., FrereJean F.,  Gemert van R.C.A., Hiemstra D., 
Kayabal I., Knoop S., Kruk van der D.J.S., 
Kuijken D.P., Lenis F.H., Maatman P., Meilink R., 
Moet de A.N.H., Murdoch D., Overdijk A.P., 
Postma B., Reijnen M.T.A., Roks S.M., Rombouts 
T.A., Rook N., Rozendaal J.P., Sandt van der M., 
Scheffers J.F., Schniermanni T.I., Sidler J.J., Smid 
H.B., Tieck J.B., Torn D., Usmany R.N., Vestjens 
D.M.P.M., Welten C.G., Westcott L.P.J., Wink P.

Geslaagden OKD-Kader
Addink M.L.P., Admiraal R.A., Bakermans F., 
Beugelink G.F., Beunder M., Blankenstein D., 
Bodewitz-Wessels J.J.M., Boon de A., Bos P.H., 
Bos M.J., Bos L.J., Broere B., Dijk van P., 
Dreessen R., Fokke M.A., Glas P.J., Gramsbergen 
E., Haak J.E.A., Haan de J., Helm van der J., 
Hermans H.G., Jackson B.T., Kerkhof G., 
Kieboom F., Kiran E., Kloosterman J.G., Kort de 
G.J.F., Maas J.J., Modderkolk R., Munnik de R., 

Mutsaers M.N., Neyens D.J.J.V., Penning de J., 
Pernetta M., Pit M., Rongen M.J.W., Roode H.M., 
Schijndel van D., Schuermans P.J., Simons M.J., 
Snoeren P., Traas M.M., Vedder F., Verkaik M.
A.M., Visscher W., Voetée B.J., Westerlo van de 
N.L.W., Zanden van der D.D.I.

Geslaagden OKD Top
Deterd H.A.J., Dorland D.R., Kobus M.S., Kroom 
S., Kruithof L., Roelofs R., Roijakkers R., 
Seton R., Theunissen R.H.J., Weijers B.J.A.

Geslaagden EVC
Bennett E.M., Beunder E., Bommel van D.P., 
Bos H., Bronkhorst M., Deug S.W., Dijk van 
A.M.M.H., Duursma P., Geffen A.H.A.A., Gids de 
G.C., Groen J.A., Hendriks M., Heuvel van den 
R.C., Jong de L., Ketelaars R.A.P.J., Klaassens H., 
Kleijn de W.M., Kossen D., Kuil H., Kuypers T.D., 
Lammers M.T., Machielse A.C.J., Nissen P.J., 
Nissen T.J., Pommer E., Post W., Rovers P.W.A., 
Schiopu A., Schröder R.A., Spoolder P.A.L., Tirtar 
S., Uijtdeboogaardt P., Versteeg K., Wagemans 
H.C.J.G.H., Wolfkamp B.W.J., Zwerwer C. n
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FUNCTiE

GEbOREN

WOONpLAATs

pARTNER

KiNdEREN

OpLEidiNG

CLUb

MUZiEK

KRANT

TiJdsChRiFT

KARAKTER

UiTGAAN

ACTEUR

ACTRiCE

ETEN

dRiNKEN

hObbiEs

AUTO
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hOOGTEpUNT

hOOGTEpUNT
dAKbEdEKKiNGs-

bRANChE

TECTUM

Bram Kranenburg
 
Technical Manager ESHA
 
31 juli 1948
 
Nieuwegein
 
Ja, Ria
 
Drie
 
HTS Bouwkunde
 

Feyenoord
 
Populair, klassiek
 
Telegraaf
 
Dakenraad en VEBIDAK-Bericht
 
Loyaal naar bedrijf en branche
 
Tuurlijk, hapje eten, theater, kroeg
 
Paul Newman
 
Meryl Streep
 
Alles, van Indisch tot Indiaans, 
als het maar gezellig is

Bier, lekker wijntje, whisky
 
Reizen, heb de halve wereld gezien
 
Renault Espace
 
Vrouw en kinderen
 
zie idool
 

Klimaatbestendige ontwikkeling 
van daken in Nederland en 
daarbuiten
 
Uitstekend opleidingsinstituut

VA N  D E  T R I B U N E

Van DE TRIbunE IS DE VASTE RUBRIEK VAN HET 
TECTUM JOURNAAL WAARIN IEMAND UIT DE DAK-
BEDEKKINGSBRANCHE OP KORTE EN BONDIGE WIJzE 
VOOR HET 
VOETLICHT 
WORDT 
GEBRACHT. 
DEzE KEER 
IS DAT
bRaM 
KRanEnbuRG
VAN ESHa.

Als de schijn niet bedriegt is het groene dak 
bezig aan een opmars. Aan het begin van de 
zomervakantie werd in de gemeente Rotterdam
een subsidieregeling van kracht voor bedrijven 
en particulieren die hun onroerend goed gaan 

bedekken met een groen dak. 

De gemeente Groningen had overigens al eerder be-
sloten om daktuinen te gaan subsidiëren. In navolging 
daarvan hebben raadsleden in Den Haag nu een oproep 
aan het College van Burgemeester en  Wethouders 
gedaan om groene daken standaard op te nemen in de 
plannen voor nieuwbouwprojecten in de Hofstad en 
omstreken. Ook in Amsterdam circuleren plannen voor 
meer groene daken in de binnenstad waarbij een 

subsidie de aanleg aantrekkelijk moet maken. In Tilburg 
tenslotte, hebben studenten van de Hogeschool HAS 
de mogelijkheden van groene daken in hun gemeente 
onderzocht. Hun conclusie luidt dat dit zeker gestimu-
leerd moet worden. Het College van Burgemeester en 
Wethouders deelt die bevindingen. Voortaan wordt 
eerst onderzoek verricht of een groen dak bij nieuwe 
gemeentelijke gebouwen mogelijk is. Zoals al eerder 
opgemerkt, houdt TECTUM dergelijke ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. Het kan namelijk betekenen 
dat dakbedekkingsbedrijven in toenemende mate 
geconfronteerd worden met de aanleg van daktuinen en 
hun kennis wat betreft draagconstructies, bouwfysische 
voorwaarden en eisen tot waterdichtheid willen bij-
spijkeren. In overleg met TECTUM valt daarvoor een 
doeltreffend scholingsaanbod te realiseren. n

Nieuwe opleidingslocatie
Het heeft even geduurd, maar uit-
eindelijk is de kogel door de kerk. 
Het contract is inmiddels getekend, de vereiste 
vergunningen zijn verstrekt. TECTUM heeft in 
Heerhugowaard de beschikking gekregen over een 
prima opleidingslocatie in de regio Noord-Holland. 
Ingeschat wordt dat deze met ingang van 29 okto-
ber operationeel zal zijn. De docenten Marcel 
Beunder en Hinri Til zullen voortaan vanuit deze 
locatie uiteenlopende opleidingen gaan verzorgen. 
Adres: J.J.P. Oudweg 8, Heerhugowaard.  n

Introductie-
bijeenkomst
Onlangs werden in Nieuwegein 
tijdens twee afzonderlijke bijeen-
komsten de deelnemers aan de 
niveaus 2 en 3 van de tweejarige 
Beroepsopleiding Dakdekker, 
Bitumineus en Kunststof 
Dakdekken door TECTUM begroet.
Voor de leerling-dakdekkers van de Basisberoeps-
opleiding was dit veelal een eerste kennismaking 
met TECTUM als werkgever. Daarmee had namelijk 
de overgrote meerderheid voor de duur van hun 
opleiding een arbeidsovereenkomst afgesloten. 
Voor de leerlingen aan de Beroepsopleiding op 
niveau 3 betrof het meestal het weerzien met een 
oude bekende. Wat evenwel voor beide groepen 
gold is dat zij op deze introductiedag volledig 
geïnformeerd zijn over het opleidingsprogramma 
en de opleidingsfaciliteiten. Voorts hebben ze er 
hun docenten en begeleiders leren kennen en is ze 
verteld wat er van ze wordt verwacht en wat zij van 
TECTUM mogen verwachten. Daarnaast werd er
tijd ingeruimd om, zoals dat heet, alle papieren op 
orde te brengen. Derhalve werden er praktijkover-
eenkomsten getekend, legitimatiebewijzen gek0-
pieerd, vragenlijsten ingevuld en dergelijke.  n

Opmars

Wintersluiting
De wintersluiting in de dakbedekkingsbranche 
loopt van 22 december 2008 tot en met 2 januari 
2009. Conform de CAO BIKUDAK worden de dagen 
22, 23, 24 en 29 december 2008 aangemerkt als 
collectief vastgestelde roostervrije dagen die ten 
laste komen van de roostervrije dagen in 2008. De 
resterende dagen 30 en 31 december 2008 alsmede 
2 januari 2009 worden aangemerkt als verplichte 
snipperdagen. n
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Voor Berry duurde het even voordat hij 
de smaak echt te pakken had. 
Uitgerekend de eerste werkdag al viel hij 
half door een sparing en wilde er gelijk 
mee ophouden. Maar hij bleef en kon 
uiteindelijk zijn ei op het dak kwijt. 
Gaandeweg leerde hij het vak. Dat begon 
zoals het vroeger overal begon. Sjouwen, 
met daarna de isolatie leggen, stroken 
snijden en uiteindelijk het branden zelf. 
“Het werd een keer voorgedaan en daar-
na deed je het na.” En passant volgde hij 
enige cursussen, maar aan een vakoplei-
ding kwam hij niet toe. Daar was geen 
tijd voor en indertijd was scholing nog 
geen cultuur. Hij diepte zijn kennis zelf 
uit en kwam zodoende in aanraking met 
alle facetten van het vak. Van dakdekker 
naar voorman. Met die laatste functie 
veranderde de inhoud van zijn werk. Hij 
moest leiding geven aan een ploeg. Meer 
organiseren, logistiek en planning in de 
gaten houden en controles uitvoeren. 
En ofschoon niet erkend als leermeester, 
leidde hij wel degelijk leerlingen op. 
Uiteindelijk kwalificeerde hij zich 
formeel via een EVC-traject.

Berry geeft zijn carrière bij TECTUM een 
vervolg omdat hij jongeren graag op weg 
naar vakmanschap wil begeleiden. 
“Dakdekken is een mooi vak. Het is 
teamwerk. Je bent afhankelijk van elkaar 
en verantwoordelijk voor elkaar. Het lijkt 
mij dankbaar werk om ze iets bij te 
brengen. Ikzelf vond dat altijd heel 
positief. Ik denk ook dat ik het 
wel kan. Met mijn prak-
tijkervaring moet dat 
geen problemen 
opleveren.”      

Als alles 
volgens plan 
verloopt zal 
Berry vanuit 
de locatie 
Nieuwegein 
gaan func-
tioneren. 
n

Vergoedingen 
verhoogd

De kostenvergoeding per scholingsdag bedraagt 
voortaan e 125,-. Wat betreft de cursuskosten zal 
het Sociaal Fonds BIKUDAK voortaan e 110,- voor 
een ééndaagse cursus vergoeden (oplopend tot
e 550,- voor een vijfdaagse cursus). n

In het kader van CAO-artikel 
8B is ten aanzien van de ver-
goeding voor korte cursussen 
iets veranderd.

Een nieuwe docent heeft de TECTUM-geledingen versterkt: 
Berry Aalberts uit Cuijk. Hij werkt al vanaf zijn jeugd in de dakbe-
dekkingsbranche. Hij heeft de praktijk als leerschool ervaren.

Pilot niveau 3
De eerste berichten over de Beroepsopleiding All-
round Dakdekker in niveau 3 zijn bijzonder positief. 
Het hoge praktijkgehalte van deze opleiding (60%) 
slaat goed aan. De cursisten zijn enthousiast en 
vinden het interessant om met complexere praktijk-
situaties geconfronteerd te worden. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan moeilijke detaille-
ringen en ingewikkelde vlakverdelingen. Ook wordt 
extra aandacht gegeven aan nieuwe verwerkings-
technieken van kunststof dakbedekkingen.

 
Opleidingslocatie Rijnmond
De zoektocht naar een geschikte opleidingslocatie in 
de regio Rijnmond gaat onverminderd door. TECTUM 
richt zijn pijlen op het gebied rond Rotterdam-Zuid. 
Hoofddocent Kees Huizer meldt dat er vanwege de 
bereikbaarheid vooral rond de stations Lombardijen, 
Barendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht wordt gezocht. 
“We hebben daar inmiddels een groot aantal locaties 
bezocht. Maar geen daarvan voldeed volledig. De 
panden waren te klein of te groot, de bereikbaarheid 
met het openbaar of eigen vervoer voldeed niet of er 
was onvoldoende parkeergelegenheid. We zoeken dus 
nog even verder.” 

Uit de 
docentenkamer...

Instructiedag Arbeidsinspectie
Op 1 oktober heeft TECTUM faciliteiten aangeboden voor een Instructiedag aan inspec-
teurs van de Arbeidsinspectie. Dit gebeurde in het kader van het project Dakwerk 2008 
dat de Arbeidsinspectie in de dakenbranche aan het uitvoeren is. De bedoeling van deze 
instructiedag was om meer inzicht te ontwikkelen voor de problematiek die bij het wer-
ken op hoogte kan optreden. Na de opening, in de grote hal van TECTUM, gingen de 
deelnemers uiteen om telkens gedurende ongeveer vijftig minuten in vier workshops te 
worden voorzien van informatie en goede praktijkvoorbeelden. Deze workshops werden 
georganiseerd door de brancheverenigingen van de grootste sectoren die bij de nieuw-
bouw en het onderhoud van daken betrokken zijn. Naast VEBIDAK, betroffen dit Het 
Hellende Dak, Dumebo/DWS en Uneto/VNI. Men richtte zich, naast algemene informa-
tie over de arbo-afspraken, op twee primaire risico’s.
Bij Het Hellende Dak betrof dit het valgevaar en kwartsstof. Dumebo/DWS ging in op de 
fysieke belasting en de RI&E en Uneto/VNI boog zich over het laddergebruik en het wer-
ken op een dakkapel en aan de dakgoot. De platte dakenbranche vroeg aandacht voor 
het valgevaar en brandgevaar. Voor de uitvoering van een workshop werd alle sectoren 
een theorielokaal en een deel van een praktijkhal of buitenterrein ter beschikking 
gesteld. Docenten van TECTUM  gaven de deelnemers een praktijkdemonstratie over 
brandveilig werken. Na afloop van elke workshop ontving iedereen een informatie-
pakket van de organiserende sector.  n 

Vernieuwde opzet C-1 cursus
De C1-cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is qua werkvormen van nieuwe 
accenten voorzien. In samenwerking met SBD en Ropeworks is aan een nieuw 
programma gewerkt. Zo zal de dakdekker, ook in de herhalingscursussen, van 
nieuwe veiligheidsimpulsen worden voorzien.

Scholingsdagen
Werknemers hebben recht op gemiddeld twee scholingsdagen per 12 maanden met behoud van loon. 
Cordares zorgt ervoor dat deze CAO-afspraak wordt nageleefd. Jaarlijks worden werknemers en werk-
gevers op de hoogte gesteld van het aantal dagen dat er gemiddeld in een periode van drie jaar per 
werknemer is aangewend voor scholing. n
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