
Kritiek
Er bestaat onenigheid over 
het nieuwe praktijkgerichte 
leren in het MBO. Net als in 
de dakbedekkingsbranche 
moet MBO nieuwe stijl nauw 
gaan aansluiten op de 
beroepspraktijk.
De Tweede Kamer steunt dit competentiege-
richt onderwijs dat op 1 augustus 2010 inge-
voerd moet zijn. Alleen blijkt nu dat lang niet 
alle scholen daarvoor op tijd klaar zullen zijn. 
De Stichting BON (Beter Onderwijs Nederland) 
heeft het zelfs over een chaos. BON vindt dat 
de nadruk in deze leermethodiek te veel op 
vaardigheden ligt en te weinig op kennis. De 
meeste docenten aan ROC’s zijn eveneens 
kritisch. Zij schatten in dat de leerlingen niet 
méér betrokken of gemotiveerder zullen zijn 
als het competentiegericht leren wordt inge-
voerd. De Algemene Onderwijsbond (AOB) 
voerde er onderzoek naar uit en concludeerde 
ook dat het MBO nog niet klaar is voor deze 
praktijkgerichte lesmethode. AOB wil boven-
dien dat er een wet komt waarin staat dat 
docententeams een doorslaggevende stem 
krijgen bij de invoering. Zij moeten zelf kunnen 
beslissen welke aanpak nodig is om aan te 
sluiten bij het niveau van een leerling. De 
MBO-raad tenslotte, wuift alle kritiek weg en 
zegt dat er brede steun bestaat voor het 
competentiegericht opleiden. Misschien 
moeten al deze partijen eens op de koffie 
bij de dakbedekkingsbranche? n
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Niveau 4 is het logische vervolg op ervaringen 
die met niveau 2 (Basisberoepsopleiding 
Dakdekker) en niveau 3 (Beroepsopleiding 
Allround Dakdekker) zijn opgedaan. Zoals 
bekend wordt een leerling-dakdekker geduren-
de deze tweejarige opleiding naadloos opge-
leid tot allround dakdekker. De volgende en 
laatste stap is dat zij vervolgens kunnen door-
leren tot calculator, werkvoorbereider of assi-
stent-uitvoerder. Niveau 4 wordt een andere 
opleiding dan de OKD-Kader. De structuur ver-
schilt; werkgevers kunnen in niveau 4 bijvoor-
beeld personeel bij TECTUM uitplaatsen. 

Niveau 4 in de steigers
Er wordt voortvarend aan de 
weg getimmerd om niveau 4 
uit de nieuwe kwalificatie-
structuur in september a.s. 
te kunnen invoeren. Daarmee 
wordt de laatste stap uit de 
doorlopende leerlijn een feit. 
Niveau 4 leidt op tot het 
diploma Kaderfunctionaris. 
De aftrap tot ontwikkeling van 
de lesstof werd onlangs tijdens 
een speciale bijeenkomst in 
Nieuwegein gegeven.
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NIEUWE KWALIFICATIESTRUCTUUR

 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

INGANGSDATUM 2007 2008 2009

DIPLOMA Dakdekker Allround Dakdekker Kaderfunctionaris

De voorbereidingsgroep bestaat uit: Thijs Kerpel (Fundeon), Cor Jan van ’t Veer (BOKO), Paul Verkaik (BDA Opleidingen), 
Henk van den Heuvel (HPJ Advies), Bertrik Gotink (ROC), Jos Kramer (ondernemer) en van TECTUM-zijde Karel Jan Batenburg, 
Adri de Voest en Eduard van Steenhuijsen.
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De Bouwbeurs 2009 was in het teken gezet van 
bouwen in balans en besteedde in alle hallen 
veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. 
TECTUM kijkt terug op een hectisch weekje in 
de Dakenhal. Over aanloop had het opleidings-
bedrijf namelijk niet te klagen. Daarbij kan 
gedacht worden aan ondernemers, werknemers, 
leerling-dakdekkers, toeleveranciers en verte-
genwoordigers van maatschappelijke instanties. 
Veel bezoekers lieten zich op de hoogte stellen 
van de opleidingen of korte cursussen die 
TECTUM voor de dakenbranche in petto heeft. 
Anderen zaten met specifieke opleidingsvragen 
en er waren vertegenwoordigers uit andere 
sectoren die wilden weten welke opleidings-
mogelijkheden TECTUM voor het werken op 
hoogte kan aanbieden. Uiteraard kwam menig-
een langs om even uit te blazen, een praatje
te maken en een kop koffie of een glaasje fris 
te nuttigen. Al met al kan de spilfunctie die 
TECTUM zichzelf had toebedacht geslaagd 
worden genoemd. Overigens werd de stand 
van het opleidingsbedrijf bij toerbeurt bemand 
door de opleidingsbegeleiders. Ook zij hebben 
het gevoel dat de beursdeelname van het 
opleidingsbedrijf zinvol is geweest. 
Bert de Bruin: “Je moet gewoon aanwezig zijn 

op zo’n evenement. Doe je dat niet dan krijg je 
dat achteraf altijd te horen. Dan hebben ze je 
gemist. Naar mijn idee kun je zeggen dat we 
er goed in geslaagd zijn om het relatienetwerk 
van TECTUM te onderhouden en uit te breiden. 
Er zijn bovendien veel potentiële leerlingen aan 
de stand geweest die informatie over de oplei-
dingen wilden. Die ga ik allemaal nabellen.” 
Eduard van Steenhuijsen: “Het is nagenoeg de 
hele week stervensdruk geweest. Onze stand 
hebben velen als rustpunt benut. Bij ons werd 
even afstand van alles genomen. Daardoor 
groeiden we uit tot het echte ontmoetingspunt 
voor de dakbedekkingsbranche. Niet alleen gold 
dat voor onze relaties maar ook voor de relaties 
onderling. Die centrale functie heeft goed 
gewerkt. Opvallend vond ik ook dat veel 
dakdekkers wilden weten welke nieuwe oplei-
dingen en cursussen er in het verschiet lagen. 
Ik heb bijvoorbeeld vrij veel vragen gehad over 
de nog te ontwikkelen niveau-4 opleiding.” 
Fred de Bruin vertelt eveneens goede erva-
ringen op de Bouwbeurs te hebben opgedaan.
“Als je onze stand vergelijkt met het commer-
ciële geweld bij de overige beursdeelnemers 
dan waren wij echt een oase van rust. Niet dat 
wij het rustig hebben gehad maar bij ons kon 

in alle rust worden gesproken over van alles
en nog wat eigenlijk. Dat het daarbij vaak om 
opleidingszaken ging spreekt voor zich. Naar 
mijn weten waren wij de enige opleidings-
instantie op de beurs. Opvallend vond ik dat
ik een aantal nieuwkomers in de sector heb 
ontmoet die wilden weten hoe ze met TECTUM 
konden gaan samenwerken. Uiteraard kunnen 
die van mij een telefoontje verwachten om daar-
over nog eens rustig van gedachten te wisselen. 
Achteraf vond ik onze beursdeelname bijzonder 
geslaagd. Het was een heerlijk vermoeiende 
week…”  n

Bouwbeurs groot succes
De internationale Bouwbeurs in Utrecht is weer achter de rug. 
Bijna 1.000 exposanten namen er aan deel terwijl er meer dan 
100.000 bezoekers zijn begroet.

Knop bij de deur
 
Ik sta op het punt om samen met twee 
anderen voor een paar dagen naar Moldavië 
te vertrekken. We gaan het dak beoordelen 
dat wij in juni willen gaan maken in het 
kader van de TECTUM-Award 2008. Ik ben 
maar een paar dagen weg van het gezin en 
zo, maar ik vind het toch nooit prettig om 
weg te gaan.
 
Je moet vliegen en je gaat hoe dan ook naar 
een apart land, dus een lichte kriebel in de 
onderbuik maakt zich dan van mij meester. 
Als we er eenmaal zijn, dan is het wel weer 
een groot avontuur en het is altijd apart en 
enerverend. Zeker als we een project hebben 
kunnen vinden, zodat we voor de mensen of 
kinderen daar echt een verschil kunnen 
maken. Want daar gaat het allemaal om. 
Hupsakee, vliegen naar Boedapest in 
Hongarije en vervolgens door naar de hoofd-
stad van Moldavië, Chisinau. Krampen in 
de buikstreek.
 
Dat krijg ik ook van de knop bij de voordeur, 
die we sinds kort hebben moeten monteren 
aan het kantoorgebouw in Nieuwegein. Al 
jaren en jaren loopt iedereen die wil gewoon 
zo bij ons het gebouw binnen. Zoals in de 
meeste gebouwen in Nederland. Ook wij 
hebben moeten besluiten dat je er vanaf nu 
alleen nog maar in komt, als de receptioniste 
de voordeur ontgrendelt. Belachelijk en 
waar, maar ook bij ons komen er af en toe 
wat rare figuren zo maar naar binnen lopen, 
die we liever buiten houden.
 
Toch moet het niet gekker worden, detectie-
poortjes op scholen en discotheken, veilig-
heidsdiensten in bioscopen, alles is heel 
normaal tegenwoordig. Maar, en nu komt 
het nieuws, dat is het niet. Het is niet 
normaal dat voetbalsupporters elkaar dood 
wensen, dat we het over 010 en 020 hebben, 
als het om Rotterdam en Amsterdam gaat. 
En het is niet normaal dat we bepaalde 
kleding dragen om daarmee te vertellen dat 
je een bepaalde groep mensen niet zo leuk 
vindt, zeg maar haat. Het is NIET normaal. 
Wat nog debieler is, is dat het wel zo is en 
dat we er wel mee om hebben moeten leren 
gaan. Ik ook, ik zal wel moeten, maar eigen-
lijk wil ik het niet.
 
Ik wil geen knop op de deur om de gekken 
buiten te houden. Dat lukt overigens toch 
niet echt, helaas wel een poging. We moeten 
wel, helaas.

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

COLUMN

VAO-Dak

Mocht er aanleiding bestaan om her en der 
wat puntjes op de ‘i’ te zetten dan zorgt TECTUM 
ervoor dat dit zo veel mogelijk ter plekke 
gebeurt. VAO-Dak staat voor Voorlichting, 
Advies en Ondersteuning en wordt uitgevoerd 
door Linze de Jong en Hinri Til. Bij hun praktijk-
bezoek letten zij ondermeer op de begeleiding 
van de leerling door de leermeester. Loopt alles 
naar wens? Stroken de werkmethodieken met 
hetgeen de leerling in de opleiding is geleerd? 
Wordt er onderling goed gecommuniceerd? 
Vindt er een goede beoordeling plaats van de 
kennis en vaardigheden? Is de groei tot vakman 
terug te lezen in de trajectmap? Hoe doet de 
leerling-dakdekker het in verschillende leeron-
derdelen of moet hij in de opleiding individueel 
worden bijgespijkerd? Zo zullen tijdens het 
praktijkbezoek een hoop aspecten de revue 
passeren die voor een goed verloop van de 
opleiding van belang zijn. Er is besloten om 
landelijk te gaan proefdraaien met 15 onder-
nemingen. U kunt worden benaderd tot deel-
name. VAO-Dak haalt het beste in uw leermees-
ter en leerling-dakdekker naar boven. Door het 
locatiebezoek van TECTUM gaat bovendien maar 
weinig productietijd verloren. n

Ook de lesstof wordt anders ofschoon een 
enkele overlapping met een lesonderdeel uit 
de OKD-Kader niet helemaal is uit te sluiten. 
Net als in de niveaus 2 en 3 geldt voor de ont-
wikkeling van de lesstof in niveau 4 dat de 
bestaande beroepstaken als uitgangspunt 
dienen. Lesmateriaal uit twee andere bouw-
opleidingen dient daarvoor als blauwdruk. 
Dit bronmateriaal wordt de komende periode 
op de platte dakenbranche van toepassing 
gebracht. Daarmee gaat een ‘schrijfgroep’ 
aan de gang.

Praktijk als uitgangspunt
Deze schrijfgroep zal vaststellen wat een 
kaderfunctionaris in onze sector moet kunnen 
en kennen en welke branchespecifieke lesstof 
noodzakelijk is om aan de kwalificatie-eisen 
voor niveau 4 te voldoen. In de ‘werkvoorberei-
ding/calculatie’ kan dat bijvoorbeeld gaan om 
het adviseren van opdrachtgevers, de verrich-
ting van werkopnames, het calculeren van de 

werkzaamheden, het offreren en de nacalcu-
latie, het organiseren en plannen van uitvoe-
ringsprocessen, het bewaken en controleren 
van de voortgang alsmede de begroting, doel-
treffende communicatie en de opstelling van 
het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu). 
Voor de ‘uitvoering’ kan daarbij nog gedacht 
worden aan taken zoals de organisatie en 
coördinatie van de uitvoering, het maken van 
detailplanningen, het aansturen van personeel 
en de verrichting van administratief werk. 
Uiteindelijk levert deze inventarisatie van 
beroepstaken voldoende aanknopingspunten 
op om het definitieve lesmateriaal verder te 
ontwikkelen. Daarmee gaat een externe 
deskundige concreet aan de slag. Deelnemers 
aan niveau 4 dienen overigens het gehele 
opleidingstraject te doorlopen om het 
wettelijk goedgekeurde diploma te behalen. 
In september 2009 moet de doorlopende 
leerlijn voor de dakbedekkingsbranche zijn 
voltooid. Kort dag weliswaar, maar TECTUM 
heeft voor hetere vuren gestaan. n
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Met VAO-Dak biedt TECTUM verspreid over het 
opleidingsjaar tweemaal één dag begeleiding 
aan leermeesters of begeleidende vaklieden. 
Zij zullen in hun praktijk worden opgezocht om 
de afstemming tussen de werkzaamheden van 
de leerling-dakdekker in de beroepspraktijk 
en het geleerde in diens vakopleiding zo 
optimaal mogelijk te houden.

Cursus Hoogwerken
Onlangs bood TECTUM in samenwerking met BPO een ééndaagse cursus ‘Hoogwerken’ aan voor 
bedrijven van de Nederlandse Dak Associatie (NDA). Het volgen van een cursus waarin veilig en 
deskundig wordt gewerkt met hoogwerkers is wettelijk niet verplicht. Wel moeten werkgevers hun 
werknemers dusdanige instructies geven dat ze er veilig mee uit de voeten kunnen. Dit laatste 
wordt natuurlijk ook bereikt via een korte cursus met TECTUM. In de theorie leerden de deelnemers 
in algemene zin over soorten hoogwerkers, onderhoud en inspecties, hun stabiliteit en werken 
op verschillende ondergronden. Ook werd ingegaan op een deskundige bediening zoals rijden, 
zwenken, stijgen en dalen. Voorts werd benadrukt om alert te zijn bij bepaalde weersomstandig-
heden en het werken bij elektriciteitsleidingen. In de praktijk gingen de deelnemers zelf aan het 
werk door een bepaald parcours met een hoogwerker af te leggen. De cursus werd uiteindelijk 
afgesloten met een toets voor het GORW-certificaat. GORW staat voor Gids Opleiding Risicovol 
Werk. Dit certificaat is VCA-geldig voor alle typen hoogwerkers in Europa. n 

HEEFT U OOK SPECIFIEKE OPLEIDINGSWENSEN? NEEM CONTACT MET ONS OP.
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Rond 1999 vertrok de boekhouder bij Boll 
Dakgroep en Liesbeth bood aan om deze taak 
op zich te nemen. “Ik had daarin de nodige 
ervaring opgedaan bij een supermarkt. Na enige 
overweging durfde Hans dat met mij aan. En zo 
trad ik er voor vijf halve dagen in de week in 
vaste dienst.” 

Liesbeth organiseerde haar gezinsleven daar 
goed omheen. ’s Ochtends werkte ze in loon-
dienst en ’s middags deed ze de boodschappen, 
het huishouden en bereidde het avondeten 
voor. Mede omdat haar man bij de NS onregel-
matige diensten draaide kwam het vooral op 
een straffe planning aan. Gelukkig waren hun 
twee tienerdochters bijzonder zelfstandig en zij 
hielpen mee waar mogelijk. “Dat scheelde echt. 
We konden rustig van huis gaan zonder dat de 
tent bij wijze van spreken werd afgebroken.”

Sprookje
Als vrouw in de mannenwereld van de dak-
bedekkingsbranche heeft Liesbeth zich altijd 
heel comfortabel gevoeld. “Vanaf het begin 
werd ik met respect behandeld en dat is van-
daag de dag nog steeds zo.” Ze besloot te gaan 
leren en behaalde in de jaren na haar vaste aan-
stelling de praktijkdiploma’s boekhouden en 
lonen en rondde de opleiding MBA af. Ze geeft 
toe dat er naast werken, huishouden en leren 
voor haar gezin af en toe weinig vrije tijd over-
bleef. “Maar dat hadden we er met z’n allen 
voor over.” Rond 2004 benaderde Hans Vronik 
haar samen met collega Martin Roode of zij iets 
voelden voor het mede-eigenaarschap van Boll 
Dakgroep. Liesbeth: “Ik vond dat nogal wat. Een 
eer, uitdaging en sprookje tegelijk. Samen met 
Hans ontwikkelden we een ondernemingsplan 
en daarmee zijn we naar de bank gestapt. Na 
talloze gesprekken ging het licht op groen en 

kochten wij ons samen voor 48 procent in. En 
toen was ik ineens mede-eigenaar van een dak-
bedekkingsbedrijf. Mijn man en kinderen waren 
apetrots. Uiteraard hebben we dat gevierd met 
een weekeindje weg naar Limburg.” Ofschoon 
Vronik haar uitstekend ondersteunde en als een 
ware mentor met raad en daad terzijde stond, 
kwam Liesbeth er vrij snel achter dat ze toch 
wat parate kennis miste. “TECTUM biedt daar-
voor uitstekende oplossingen aan en ik besloot 
mij in te schrijven voor de OKD-Kader. Helaas 
voor mij was dit opleidingstraject al gestart 
maar ik kon nog wel deelnemen aan de module 
‘Materiaalkennis’. Dat deed ik.” 

Qua lesstof vond ze deze module goed te doen. 
Ze is vast van plan om nog een aantal modulen 
uit deze opleiding te gaan volgen. Of de OKD-
Top daar mettertijd ook bij hoort is voor haar 
evenwel de vraag. “In die opleiding zitten veel 

blokken over financiële bedrijfsvoering en
juist daarvoor ben ik reeds gekwalificeerd.” 
Ze heeft TECTUM als opleider hoog zitten. 
“Ik ken TECTUM al jaren. Alle 18 dakdekkers 
die bij ons in dienst zijn moeten minimaal de 
basisberoepsopleiding hebben gevolgd. Martin 
behaalde het afgelopen jaar het diploma voor 
de OKD-Kader.” 
 
Door met opleidingen in haarzelf te investeren 
is Liesbeth van der Sleen van alfa-hulp opge-
klommen tot mede-eigenaar van Boll Dakgroep. 
Uitgeleerd ben je in haar ogen nooit. Anno 2009 
draagt zij de verantwoording voor de admini-
stratie, financiën en binnendienst. Binnenkort 
komt daar tevens de aansturing van de service-
ploeg bij. Martin Roode is verantwoordelijk voor 
de buitendienst. Eén keer per maand overleg-
gen ze met Hans Vronik over de bedrijfsvoering. 
In dat overleg staat Liesbeth haar mannetje… n

Terug in de tijd

In 1998 zocht Hans Vronik, eigenaar van 
de Boll Dakgroep uit Enschede, privé een 
hulp in de huishouding voor één ochtend 
in de week. Liesbeth van der Sleen uit 
Hengelo reageerde en kon aan de slag. 
Na verloop van tijd vroeg Vronik haar of 
ze niet ook de kantoren van zijn bedrijf 
onder haar hoede kon nemen. Ook daarop 
ging Liesbeth in en zodoende kwam ze in 
aanraking met de dakbedekkingsbranche. 

Liesbeth van der Sleen:

The American Dream

De resultaten, 
aldus de onder-
zoekers, lever-
den uitstekend 
materiaal op 
voor de herin-
richting van 
het onderwijs 
tot een flexibel 
opleidingssy-
steem. Men 
concludeerde 
dat met de 
invoering van 
onderwijs dat 

uit modulen zou zijn opgebouwd een betere afstemming op de 
beroepspraktijk kon worden bereikt. In de dakbedekkingsbranche 
werd een werkgroep opgericht die aan het werk ging om de 
conclusies uit de beroepenanalyse om te zetten in een opleidings-
profiel. In zo’n profiel moest komen te staan wat een leerling in 
een bepaalde beroepsopleiding moest leren om later in de praktijk 
uit de voeten te kunnen. Op grond daarvan schatte men in dat de 
lesstof in de toekomst wel eens zou kunnen worden aangepast.

In 1995 werd vastgesteld dat er een concurrentiestrijd dreigde om 
de jonge werknemer. Vakbekwaam personeel zou schaars worden. 
Men vreesde dat de dakbedekkingsbranche die strijd zou verlie-
zen. Dit kwam vooral doordat een jongere in Nederland destijds 

pas op 18-jarige leeftijd het dak op mocht (Arbeidsbesluit Jeug-
digen). En daardoor zouden dakbedekkingsbedrijven jongeren in 
dienst krijgen die al aan andere beroepen hadden geroken en de 
dakenbranche mogelijk als tussenstation zouden beschouwen in 
hun verdere beroepscarrière. Bovendien toonde onderzoek aan dat 
jongeren vaker betrokken waren bij bedrijfsongevallen. Dit kwam 
doordat jongeren minder uithoudingsvermogen alsmede een erge 
onderzoekende houding zouden hebben. Door dat laatste beschik-
ten ze over een minder goed risico-inzicht en zouden ze zich 
minder bewust zijn van gevaren. SBD, zo concludeerde Dakdeel, 
bood voor beide ontwikkelingen een oplossing aan: een Leer-
meestercursus. De cursus moest bijdragen aan een verantwoorde, 
plezierige scholing van leerlingen. Bovendien maakte de wet in het 
geval van deskundige begeleiding een uitzondering op de genoem-
de 18-jarigen regel. De 16- en 17-jarigen mochten dan eveneens 
op hoogte werken omdat er vanuit gegaan werd dat de veiligheid 
door toedoen van een 
leermeester voldoende 
gewaarborgd werd. De 
cursus duurde indertijd 
vijf dagen verdeeld over 
vijf weken en behandel-
de onderwerpen als 
motivatie, communi-
catie, instructie, 
begeleiding, 
beoordeling en 
veilig werken. n

In 1991 werd de Beroepenanalyse Bouw afgerond. De bedoeling 
daarvan was om een beeld te krijgen over de benodigde kennis en 
kunde van een bouwvakker in de toekomst.

Opmerkelijk (2)
Dat de kredietcrisis invloed 
heeft op het uitgavenpatroon 
hoeft waarschijnlijk niet te 
worden uitgelegd. Waar we onze 
euro wel aan uit gaan geven 
is onderzocht door een groot 
Nederlands reclamebureau. Dat 
leverde aardige bevindingen op. 
Zo zullen de consumenten gaan bezuinigen op 
het buiten de deur eten maar gaan ze wel meer 
geld uitgeven aan wijn. De aankoop van een auto 
wordt uitgesteld ook al krijgen ze er een lcd-tv bij. 
Wel zal er eindeloos mobiel gebeld blijven wor-
den. De uitgaven aan exclusieve lingerie gaan 
dalen terwijl het aantal deelnemers aan dating-
sites zal stijgen. Consumenten zullen overigens 
naar veel meer dan de prijs kijken. Er blijven 
zaken waarop pertinent niet bezuinigd wordt 
zoals koffie en grappig genoeg de nagelstudio . 
Wie een etentje organiseert schenkt geen goed-
kope wijn, maar pakt extra uit. Vooral omdat men 

het bezoek wil laten merken dat men niet 
lijdt onder de economische crisis. Luxe 
merken moeten in de ogen van de consu-
menten vooral luxe blijven. Dure merken 
die zichzelf in de uitverkoop gooien doen 
afbreuk aan hun imago. En tot slot nog 
eentje waaraan we mogelijk als dakbedek-
kingsbranche iets hebben. Concurreren op 
prijs wordt als een gevaarlijk instrument 
beschouwd omdat afnemers bij een prijs-
verlaging de kwaliteit en de waarde van het 
product in twijfel zullen gaan trekken. n
(ONDERZOEK FHV BBDO)

***
Opmer-kelijk

***
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Docenten van TECTUM spraken in Hoogeveen 
over NEN 6050 en brandveiligheid en onder-
steunden de specialisten van de producent in 
de uitvoering bij een doeltreffende behandeling 
van alle dichtingsdetails. In de maatcursus werd 
verder in theorie en praktijk aandacht besteed 
aan de productkenmerken en mechanische 
eigenschappen alsmede aan de verschillende 
ondergronden met de noodzaak van eventuele 
voorbehandeling. Er werd goed op gelet dat 
cursisten de harslaag voor de impregnatie 
van de wapeningsdoek rijkelijk met een rol 
aanbrachten en dat luchtbelvorming daarbij 

vermeden werd. Tot slot leerden de deelnemers 
het aanbrengen van een afwerkingslaag om 
het onderhoud van de bedekking te vergemak-
kelijken. Bij maatwerkscholing die via TECTUM 
wordt georganiseerd houden ondernemers de 
regie in eigen handen. Het programma wordt
in overleg vastgesteld terwijl er ten aanzien
van de locatie een grote keuzevrijheid bestaat. 
Maatwerkscholing kan namelijk in één van de
regionale opleidingslocaties plaatsvinden, of 
elders. Bovendien kan er altijd een beroep 
worden gedaan op de subsidies in de dak-
bedekkingsbranche. n

VOLG EENS EEN MAATWERKCURSUS: KOUDKLEVEN IN HOOGEVEEN
Onlangs maakte Elro Dakbedekking gebruik van de mogelijkheid tot 

scholing met de eigen bedrijfssituatie als vertrekpunt. In twee dagen tijd 

werden alle dakdekkers geschoold en vertrouwd gemaakt met een naadloos 

dichtingssysteem op basis van vloeibare harsen.
 

Wist u dat...

..Van de Nederlandse MKB-bedrijven 61% de 

salarissen in lijn met de inflatie verhoogt? 

Een op de vier laat de lonen zelfs harder stijgen. 

Slechts 7% is van plan geen salaris-

verhoging toe te passen. Wereldwijd 

is dit beeld behoorlijk anders; bij 21%

van de bedrijven vindt geen 

salarisverhoging plaats, terwijl 3% 

de salarissen zelfs verlaagd.

Het omgekeerd dak
Eén van de ‘buren’ van TECTUM presenteerde 

op de Bouwbeurs het zogeheten ‘omgekeerd 

dak’. Dit dak is een traditionele dakconstructie 

waarbij de isolatie niet aan de binnenkant maar 

aan de buitenkant van de dakafdichting wordt 

geplaatst.
De dakafdichting zit dus onder de isolatielaag. 
Bovenop de isolatie wordt een ballastlaag aan-
gebracht. In Europa en de Verenigde Staten 
wordt al veertig jaar ervaring opgedaan met de 
toepassing van dit omgekeerd dak. Onder-
zoekers prijzen de constructie vanwege de 
uitstekende kwaliteit op langere termijn, in alle 
weersomstandigheden en klimaatgebieden. 
Uit navraag blijkt dat het omgekeerd dak in 
Nederland op dit moment over een klein markt-
aandeel beschikt van rond de 10%. TECTUM 
houdt ontwikkelingen zoals met dit dak scherp 
in de gaten. Productontwikkelingen en/of inno-
vaties die van belang zijn of dat kunnen worden 
voor de praktijk op het platte dak zullen hun 
weg snel vinden in de lesstof van de opleidin-
gen en cursussen. Voor het omgekeerd dak zou 
dat bijvoorbeeld kunnen gaan om een correcte 
opbouw waarbij aspecten als het concept,  
bouwfysisch ontwerp, materiaaleisen en de 
voorschriften aan bod zullen komen. n

Nascholingsdag 
leermeesters
Leermeesters spelen een belangrijke rol in 
de opleiding van leerling-dakdekkers. In de 
Leermeestercursus van TECTUM (09-D4) 
hebben ze geleerd hoe ze aankomende dak-
dekkers op een stimulerende wijze kunnen 
begeleiden op een werk. 
Uiteindelijk bepalen zij of er proeven van 
bekwaamheid worden afgelegd. Vast onderdeel 
in de leermeestercyclus is de nascholingsdag. 
De bedoeling daarvan is om de opgedane 
kennis van een leermeester actueel te houden. 
Op alle opleidingslocaties gaan deze nascho-
lingsdagen voor leermeesters binnenkort van 
start. Maximaal zullen er telkens 24 leermees-
ters worden geschoold die onderverdeeld 
worden in twee groepen. Het programma omvat 
het beoordelen van de resultaten van leerlingen 
aan de hand van hun trajectmap. Daarbij wor-
den bovendien aspecten van het leermeester-
schap aan de orde gesteld. Dit cursusonderdeel 
wordt in een halve dag verzorgd door een 
medewerker van Fundeon. Een docent van 
TECTUM geeft op de rest van deze dag een 
praktijkles over Metalen Waterkerende 
Afwerkingen. Leermeesters worden uitgenodigd 
voor deelname. n
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Wist u dat...
Ondernemers door het tekort aan geschoold en ervaren personeel 

worden belemmerd in hun groeiplannen? Uit onderzoek blijkt dat veel 
vacatures open blijven staan vooral nu werknemers als gevolg van 

de crisis minder snel van baan willen veranderen.

Voorts adviseert en ondersteunt Fundeon bedrijven op het 
gebied van scholingsbeleid, waarbij instroom en het behoud 
van werknemers een belangrijke rol spelen. Fundeon is 
gewaardeerd gesprekspartner en adviseert objectief over de 
wijze waarop het onderwijs kan aansluiten op de beroepsprak-
tijk. Irmgard Horbach werkt bij Fundeon als sectorcoördinator 
Gespecialiseerde Aannemerij & Infrastructuur. In die hoeda-
nigheid komt ze veelvuldig met de dakenbranche in aanraking.

Een veelzijdige baan heeft ze, met legio contacten van hoog 
tot laag. Ze rijdt 45.000 kilometer per jaar om bij allerlei 
branches en sectoren over de vloer te komen. Daar inventari-
seert ze ondermeer de wensen en behoeften op het terrein 
van scholing en opleidingen. Om daarop adequaat te kunnen 
reageren, wil ze eerst weten hoe de dagelijkse beroepspraktijk 
er verloopt. Wat wordt er gedaan, met welke middelen, kennis 
en vaardigheden? Dat zit in haar, uiteenlopende werkproces-
sen willen doorgronden. Dit, om de juiste dingen op de juiste 
manier te doen. Tenslotte koppelt ze daaraan de vraag wat er 
anders moet, welke ondersteuning daarvoor gewenst is en 
wat Fundeon daarvoor kan aanbieden. Horbach: “Ik analyseer 
de toegevoegde waarde van te nemen activiteiten voor een 
betreffende branche of sector maar kijk op voorhand ook of 
deze passen binnen de doelstelling en capaciteit van Fundeon. 
Dat laatste is heel belangrijk; het moet aan alle kanten pas-
sen.” Bijdragen vanuit Fundeon op het terrein van scholing en 
opleidingen moeten in haar ogen op de wat langere termijn 
effect hebben. Daarom gaat het concreet. Er moet iets worden 
bereikt. Ze legt uit daarbij uiterst doelgericht ingesteld te zijn 
en ziet die houding graag terug bij alle andere betrokkenen 
vanuit een branche/sector. “In sectoren bepalen werkgevers, 
werknemers en het onderwijsveld gezamenlijk wat Fundeon 
voor hen kan betekenen. Vrij vertaald gaat het nagenoeg altijd 
om een goede aansluiting van het onderwijs op de bedrijfstak. 
Als je daarvoor op x-moment een sectorplan opstelt, dan ver-
wacht ik wel dat iedereen daarop gefocust blijft. Soms wil dat 
niet helemaal matchen. Ik voel me dan net een koorddanser 
die op zoek is naar het collectieve element.”

Samen sterk
Irmgard vertelt zich thuis te voelen in onze bedrijfstak. “Toen 
ik voor het eerst met TECTUM in aanraking kwam had ik er 
gelijk affiniteit mee. Men begrijpt waar het om gaat en is bezig 
om jongeren te laten slagen als vakman. Sectoren (branches) 
worden daardoor sterker. Fundeon ondersteunt dat streven 
van harte. Een jongere die dakdekker wil worden merkt dat hij 
bij TECTUM in een goed georganiseerde wereld terechtkomt. 
Er zijn prima leermiddelen en -methodieken ontwikkeld. Hij 
kan iets maken van zijn toekomst voor zover hij bereid is om 
te leren. Hij wordt aan alle kanten gesteund om het in de dak-
bedekkingsbranche als vakkracht te gaan maken. Wat dit aan-
gaat bespeur ik in jullie sector een erg constructieve sfeer. De 
nauwe samenwerking tussen allerlei partijen in de begeleiding 
van de leerling is doorslaggevend voor het succes.” Ook in 
haar contacten met de dakenbranche luistert Horbach zeer 
nauw naar levende scholingswensen. Ze zorgt dat Fundeon 
daarover geïnformeerd is. Doen zich zaken voor die verder 

ontwikkeld of gestroomlijnd moeten worden, dan zorgt ze dat 
dit op de agenda wordt geplaatst en dat er werk van wordt 
gemaakt. Iets anders is dat het haar geen gek idee lijkt om bij 
de ontwikkeling van lesmateriaal ook eens een aantal leerling-
dakdekkers te betrekken. Horbach: “Een leerling in combina-
tie met zijn leermeester als klankbord, waarom niet? Zij 
moeten immers in de praktijk van wanten weten en kunnen 
dus prima aangeven met welke lesstof  dat het beste wordt 
bereikt. Wie weet wordt het nog eens gemeengoed.” 
Irmgard spreekt bijzonder positief over de dakbedekkings-
branche. Ze hoopt dat de sector alert zal blijven. “Op dit 
moment heeft de  dakbedekkingsbranche zichzelf goed geor-
ganiseerd. TECTUM moet de ontwikkelingen om zich heen 
goed in de gaten houden en zich op een brede horizon blijven 
richten. Dat betekent ook een scherp zicht houden op de 
bewegingen om de organisatie heen. Het zou zo maar eens 
kunnen dat technologische ontwikkelingen, productinnovaties 
of  wet- en regelgeving gevolgen hebben voor het beroeps-
competentieprofiel. Er kunnen dan ineens andere kennis en 
vaardigheden voor het beroep van dakdekker worden verlangd 
waaraan voldaan moet worden. Al met al vind ik jullie branche 
een voorbeeld voor velen…” n
FUNDEON HEEFT ZES EVC-CENTRA, WELKE GEKOPPELD ZIJN AAN DE LOOP-

BAANCENTRA ( ZIE TEVENS DE LINKS/INFO OP WWW.FUNDEON.NL).

Koorddansen met belangen
Irmgard Horbach (Fundeon)

Irmgard Horbach

Fundeon heeft de wettelijke taak bedrijven als leer-
bedrijven te erkennen en te begeleiden. Voor TECTUM 
werkt Fundeon mee aan de ontwikkeling van lesmate-
riaal (leermiddelen en toetsing). Ook heeft Fundeon 
de eisen voor de beroepskwalificatie vastgesteld 
voor het vakdiploma. 
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Inschrijving Masterclasses
Speciaal voor de leden van branchevereniging 
VEBIDAK organiseert TECTUM twee Masterclasses. 
Sturen op Cijfers en Marketing zijn bedoeld voor het middelbaar en hoger 
personeel. Al naar gelang het aantal deelnemers wordt een Masterclass 
één- tot tweemaal per jaar georganiseerd. In beide Masterclasses worden 
externe specialisten ingezet. Dit voorjaar gaan beide Masterclasses van 
start. Indien u geïnteresseerd bent om aan één van deze Masterclasses 
deel te nemen, neem dan contact op met het cursussecretariaat. Wilt u 
eerst meer informatie ontvangen, vraag dan naar de brochure met het
complete opleidingsaanbod voor het middelbaar en hoger personeel. n

Wist u dat...
Het Chinese woord voor ‘crisis’ twee karakters behelst? 
Het ene betekent ‘gevaar’ en het andere ‘mogelijkheden’.

Zoektocht opleidingslocatie
De zoektocht naar een geschikte opleidings-
locatie voor Zuidwest Nederland gaat 
onverminderd door. 
Hoofddocent Kees Huizer heeft inmiddels tientallen locaties in de 
regio rond Rotterdam bezocht maar geen daarvan voldeed volledig. 
“Soms was het pand geschikt maar de bereikbaarheid knudde. 
Andersom kwam natuurlijk ook voor. Goed met de auto bereikbaar 
maar in geen velden of wegen openbaar vervoer te bekennen. En als 
we dan een pand op het oog hadden bleek het verkrijgen van vergun-
ningen weer problemen op te leveren. Zo was er altijd wat. We zoeken 
dus nog even verder.” Beter nieuws wat dat betreft over Heerhugo-
waard. De prille opleidingslocatie van TECTUM aan de J.J.P. Oudweg 
blijkt in vier maanden tijd een bezettingsgraad te hebben gerealiseerd 
van ruim 70%. Huizer: “En daarover zijn we best tevreden.” n

UIT DE SCHOOL GEKLAPT:  MICHAEL BRAEKEN

Hij werd betrokken bij de pilot van niveau 3. 
Dat betekent dat zijn mening over deze 
opleiding zou worden gehoord. Hij heeft dan 
ook kritisch naar de opbouw en inhoud van dit 
nieuwe opleidingstraject gekeken. Verschillen 
tussen de primaire en de nieuwe niveau 3-op-
leiding hadden in zijn ogen vooral betrekking 
op de motivatie van de leerlingen. “In niveau 3 
merk je vanaf dag één dat je met een hogere 
opleiding bezig bent. In mijn groep werd de 
lesstof bijzonder constructief opgepakt. De
wil om iets te leren was duidelijk aanwezig. Er 
werd niet geklierd en dat zorgde mede voor een 
goede sfeer.” De verhouding tussen de theorie 
en praktijk vond Michael in orde. Wel mag in 
zijn ogen de aandacht voor kunststof nog iets 
uitgebreider aan de orde worden gesteld. 
“Twee weken vond ik persoonlijk wat aan de 
korte kant. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij 
liggen. Pluspunt vond ik verder het hoge prak-
tijkgehalte in deze opleiding. Volgens mij wordt 
er bijzonder diep op de materie ingegaan. 

De docenten nemen de tijd om je alle fijne 
kneepjes te leren. Als jongens iets niet snapten 
of verkeerd deden sprongen ze er gelijk op in en 
werd het individueel uitgelegd en voorgedaan. 
Van mijn groep vindt iedereen dat ze door deze 
opleiding zijn gegroeid als vakman. Ikzelf heb 
er al veel baat van gehad in de praktijk van mijn 
werkgever. Met dank aan de opleiding.” 

Verder vond Michael het bijzonder dat er 
ruimschoots aandacht werd besteed aan klant-
gerichtheid. “Volgens mij wordt het steeds 
belangrijker om goed te communiceren met de 
mensen om je heen. Je bent toch het visite-
kaartje van je werkgever.” Michaels vader 
volgde ooit een opleiding bij de oude SBD en 
dat betekent dat er in huize Braeken regelmatig 
over het dakdekken wordt gesproken. 
“Mijn vader heeft mij in het allereerste begin
 bij TECTUM erg op weg geholpen. Als ik iets 
niet snapte dan legde hij me dat naderhand 
nog eens uit. In niveau 3 was het net andersom. 

Dan vertelde ik hem over NEN 6050 of over 
veilig werken op hoogte. Zo leerde ik hem weer 
het nodige. Hij heeft dat positief opgepakt.” 
Michael heeft de niveau 3-opleiding met succes 
afgerond. Hij vindt dat er goed naar zijn opvat-
tingen over deze pilot is geluisterd. Als het aan 
hem ligt gaat hij doorleren op niveau 4. Want 
uitgeleerd ben je in zijn ogen namelijk nooit. 

Michael is na de Beroepsopleiding Allround 
Dakdekker aan het werk gegaan bij Brandsma 
Dakservice in Schinnen.  n

Michael Braeken is 24 jaar en ambitieus. 
Hij woont in Schinveld in Limburg. Nadat hij in 
Veldhoven de niveau 2-opleiding had afgerond 
ging hij in dienst van TECTUM aansluitend 
op voor de vervolgopleiding. Dat werd de 
Beroepsopleiding Allround Dakdekker 
Bitumineus en Kunststof Dakdekken. 

Michael Braeken
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