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Onlangs verscheen de
nieuwe studiegids 20092010 boordevol informatie over
opleidingen en cursussen.

Nieuw in deze gids is de ‘Beroepsopleiding
Kaderfunctionaris GA’ op niveau 4. Dit is de derde
en laatste stap in de doorlopende leerlijn. De
opleiding kent twee uitstroomrichtingen: werkvoorbereider/calculator en uitvoerder. Ook nieuw
is ‘VAO-Dak’, de cursus waarmee de leermeester/begeleidend vakman op zijn werkplek inzicht
krijgt in het opleidingsprogramma en er voor
zorgt dat hij zijn rol van opleider/begeleider optimaal kan waarmaken. VAO-Dak staat trouwens
voor Voorlichting, Advies en Ondersteuning. In
de eveneens nieuwe cursus ‘Preventiemedewerker Dak’ wordt de cursist geleerd om binnen de
onderneming invulling te geven aan de wettelijke
verplichtingen van de Arbowet. In de nieuwe cursus ‘Aanslaan en Verplaatsen
van Lasten’ wordt de cursist geleerd hoe hij op een veilige manier om kan
gaan met hijsgereedschappen en een aangeslagen last verplaatst. Cursisten
die de ‘Basisopleiding Heftruckchauffeur’ volgen, kunnen desgewenst een
Proeve van Bekwaamheid afleggen voor het GORW-certificaat (Gids Opleiding
Risicovol Werk). Dit certificaat is VCA-geldig voor alle typen hoogwerkers in
Europa. Bij de cursus/opleiding op maat tenslotte, wordt de lezer gewezen op
cursussen die TECTUM kan organiseren over ondermeer groendaken, afdekkappen en vuurloos werken conform NEN 6050.

Masterclasses
Niet in de studiegids opgenomen zijn de twee Masterclasses die TECTUM
speciaal voor de leden van branchevereniging VEBIDAK organiseert. Het gaat
om ‘Sturen op Cijfers’ en ‘Marketing’ die beiden bedoeld zijn voor het middelbaar en hoger personeel. Al naar gelang het aantal deelnemers wordt een
Masterclass één- tot tweemaal per jaar georganiseerd. Aan beide Masterclasses werken externe specialisten mee. n
Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het cursussecretariaat.
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NEN 6050 Pilot
definitief niveau 4
Enige tijd geleden is NEN 6050 definitief vastgesteld. NEN 6050 regelt
de voorwaarden voor brandveilig
werken aan daken. Zo is de brander
voortaan taboe bij opgaand werk
met schubvormige afwerkingen.
In alle opleidingen en cursussen werkt TECTUM al jaren aan
de bewustwording ten aanzien (brand)veilig werken op daken.
Of het nu om de beroepsopleidingen gaat, of om specifieke
arbo- en veiligheidscursussen. Met NEN 6050 in het verschiet
werden in de achterliggende periode in toenemende mate
cursussen op maat georganiseerd waarin cursisten geleerd
werd om brandvrij te detailleren met applicaties van uiteenlopende producenten. Dit gebeurde aan de hand van de richtlijnen voor het werken met open vuur op daken uit de voornorm NVN 6050. Nu, met NEN 6050, is echter formeel bekend
welke voorzieningen er voortaan moeten worden toegepast en
in welke zones er op het dak niet met open vuur gewerkt mag
worden. Vanzelfsprekend vinden deze voorwaarden hun weg
in de lesstof van de beroepsopleidingen en cursussen.
Een korte maatcursus op het terrein van NEN 6050 en de toepassing daarvan met een specifieke dakrol, blijft, indien
gewenst, gewoon mogelijk. n

Met niveau 4, de Beroepsopleiding Kaderfunctionaris Gespecialiseerde
Aannemerij (GA), is de
laatste stap uit de doorlopende leerlijn een feit.

Niveau 4 leidt op voor het diploma Kaderfunctionaris GA, Bitumineus en Kunststof Dakdekken.
Niveau 4 is een andere opleiding dan de OKDKader. Werkgevers kunnen in niveau 4 personeel uitplaatsen bij TECTUM. Bovendien kent
deze opleiding twee uitstroomrichtingen: Calculator/werkvoorbereider en Uitvoerder. Voor de
zomer is een voorbereidingsgroep druk in de
weer geweest om branchespecifieke lesstof
voor deze opleiding te ontwikkelen waarmee
aan de kwalificatie-eisen voor dit niveau wordt
voldaan. Als uitgangspunt daarvoor dienden de
bestaande beroepstaken. Eind september 2009
is een pilot gestart om ervaring met deze
nieuwe opleiding te gaan opdoen. Uiteraard
zullen deze ervaringen mettertijd worden verwerkt in de definitieve opleidingstrajecten.
Overigens dienen deelnemers aan niveau 4 het
gehele opleidingstraject te doorlopen om het
wettelijk erkende diploma te behalen. n
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Bert Wolters (33) uit Capelle aan de IJssel
behoort tot de eerste lichting die in Moldavië
een dakproject uitvoerde op een weeshuis.
Hij was via het Arbeidsbureau (CWI) bemiddeld
naar een dakbedekkingsbedrijf in zijn buurt.
Na zijn vaste aanstelling ging het vandaar gelijk
richting Nieuwegein om als leerling-dakdekker
de Primaire Opleiding te volgen.

Leeftijd: 24

Ik word gek van het gegeven dat er mensen zijn die
denken dat ze overal verstand van hebben. En dat
zijn er heel veel tegenwoordig. Niemand zit om een
mening verlegen. Gevraagd en ongevraagd word je
van advies voorzien, door luitjes waarvan je denkt
“…Waarom denk jij eigenlijk dat ik zit te wachten
op jouw mening?”.

In het dagelijks leven kom je helaas steeds vaker
bedrogen uit. Je denkt met een vakman op enig
gebied te zitten, blijkt deze vakspecialist er ook
geen klap vanaf te weten. En dat overkomt je bij de
autoverkoper, de hypotheekadviseur en, wat ik
laatst vernam, zelfs bij de hovenier. Het onkruid
had men laten staan, de plantjes waren verwijderd.
Tot zo ver gaat het nog wel, ik vraag in de onderhavige gevallen om advies (en dat krijg ik ook). Ik
moet zelf maar bekijken of het enigszins op waarheid berust. En als ik een verkeerd advies krijg,
eigen schuld! Had ik maar een betere adviseur
moeten nemen.
Nee, dan het volgende. Personen die vinden dat ze
overal verstand van hebben of, zoals vaak gebeurt,
doen alsof ze overal verstand van hebben. Zoals bijvoorbeeld met het dak. De bedrijfstak staat bol van
vaklieden en vermeende vaklieden. Overal wordt
dakwerk verricht en je moet als opdrachtgever
maar afwachten of het werk goed wordt uitgevoerd.
Maar hebben de mannen op het dak dan wel echt
een vak geleerd? Nou zijn er meerdere wegen die
naar Rome leiden, dat weet ik, maar veruit het
gemakkelijkste is toch het volgen van een vakopleiding. Via TECTUM, dat wel, maar ja, dat is ook
ons werk. Naast vakopleidingen kan het ook via
cursussen, bij ons of andere gerenommeerde
opleiders, zoals bijvoorbeeld BDA Opleidingen.
Alles dik in orde.
Het vak wordt echt niet geleerd via een of ander
workshoppie, cursussen van halve dagen die
afgesloten worden met een fijn en goed ingericht
buffetje voor de dakdekkers of een praktijkaanwijzing direct op het dak bij de dakdekker. Uurtje er
bij staan en hup, er is weer een gecertificeerde
huppeldepup aan het werk. Ik heb zeer veel respect
voor de kennis en kunde die aanwezig is bij leveranciers, adviseurs etc. laat dat duidelijk zijn. En ik
ben blij dat deze bedrijven ons vaak en veel weten
te vinden om in samenwerking het vakmanschap op
en om het dak te vergroten. Toch is het helaas nog
niet vaak genoeg, het gaat ook nog wel eens mis.
Iemand een vak leren of vaardigheden verbeteren is
ook een vak, de bedrijfstak weet dat. Vakbonden en
werkgevers willen het allemaal wel officieel, maar
toch laten dakbedekkingsbedrijven zich vaak verleiden tot een opleidinkje met prachtig certificaat,
zonder dat men weet wat de kwaliteit is. Als het
eten maar goed is en de babbel vlot, dan is iedereen snel verleid. Maar hebben ze echt verstand van
zaken? Ik vind van niet, opleiden is een vak. Je laat
de slager ook niet opereren aan je kind, omdat de
beste man zo goed met vlees om kan gaan.

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM
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Werkt bij: Consolidated Nederland
X-treme: Camaro 1ROCZ-ZZ8

De draai gevonden

G

aandeweg leerde hij de mooie kanten
van het werken op daken te waarderen. “Het is heerlijk om in de buitenlucht aan het werk te zijn. Er is geen baas
die de hele dag op je vingers kijkt. Het dakdekken zelf is afwisselend; geen dak is
hetzelfde en je bent nooit lang op één en
dezelfde plek actief. Als je wilt, kan je in de
dakbedekkingsbranche alle kanten uit.”
Dat laatste nam bij Bert een heel bijzondere
wending. Inmiddels is hij namelijk docent
schei- en natuurkunde aan het VMBO in zijn
woonplaats.

Nadat Bert als één van de beste leerlingen
was geslaagd voor het primaire vakdiploma
ging hij op voor de Voortgezette Opleiding.
Op deze ‘oude’ vervolgopleiding heeft hij
nog al wat kritiek. Zo vond hij de verhouding
theorie/praktijk niet in orde. “De hele dag in
een klaslokaal. Het was best slaapverwekkend soms, met als gevolg dat er heel wat
afgeklierd werd in de klas. Ik heb begrepen
dat die structuur inmiddels overboord gezet
is en dat er een veel beter opleidingsmodel
voor terug gekomen is. Desalniettemin heb
ik de voortgezette opleiding succesvol afgerond. In de dakbedekkingsbranche ben ik er
achter gekomen dat leren me vrij gemakkelijk afging. Daardoor ging ik verder kijken;
ook over de grenzen van de eigen bedrijfstak. Vooral de ellende in Moldavië, waar
jongeren wat betreft vakopleidingen in een
uitzichtloze positie verkeren en soms niet
eens iets te eten hebben, heeft me bijzonder geraakt. Voor mij was dat een leermoment, een belangrijke drijfveer om in de
toekomst iets voor jongeren te willen betekenen. Niet in Moldavië, maar in Nederland
in het onderwijs.” Zodoende ging Bert
’s avonds naar de Pedagogische Academie
(PABO). In plaats van vier jaar deed hij daarover drie jaar. “In het eerste jaar stond ik
overdag nog op het dak met alle omgangsvormen van dien en ’s avonds volgde ik
college op HBO-niveau. Hoe verschillend
werelden kunnen zijn.”

Betrokkenheid
De PABO leidt op tot leerkracht voor een
basisschool; voor kinderen tot 12 jaar. In
het eerste jaar gaat het om de oriëntatiefase
op het beroep. Daarna volgt de hoofdfase

waarbij in het derde jaar specialisatie wat
betreft de afronding wordt gekozen; het
jongere of oudere kind (onder- of bovenbouw). Bert studeerde af op het oudere
kind. Overigens werkte hij toen al niet meer
als dakdekker maar in het speciaal onderwijs voor kinderen tussen de 12 en 20 jaar.
Daarin deed hij onderwijservaring op. Bert:
“Ik vond dat heel boeiend. Die leeftijdgroep
ligt mij wel. Het zijn jong volwassenen waarvoor je een hoop betekenen kunt. Je helpt
die jongeren om zich verder te ontwikkelen.” Desalniettemin wilde hij zich verder
specialiseren en vanwege zijn achtergrond
moest dat iets met techniek te maken
hebben. Met name de bèta-vakken vond hij
altijd zeer interessant. Uiteindelijk werden
het natuur- en scheikunde. Daarvoor
behaalde hij de tweedegraads bevoegdheid
oftewel de onderwijslicentie om in het middelbaar onderwijs aan de slag te kunnen.
Overigens werd deze kwalificatie eveneens
in de avonduren behaald; vier jaar lang drie
avonden per week naar school. Inmiddels is
Bert al weer een tijdje te vinden als docent
op het VMBO in Capelle aan de IJssel. “Ik
doceer derdeklassers 25 lesgebonden uren
per week die elk vijftig minuten duren. Als
dakdekker kwam ik ’s avonds moe van het
werk thuis en kon gaan relaxen. Nu kom ik
moe thuis en moet er nog van alles en nog
wat worden gedaan voor de daaropvolgende
dag: lesstof voorbereiden, huiswerk of
proefwerken corrigeren, tentamens of examenstof ontwikkelen en noem zo maar op.
Ook in het weekend. Lesgeven is heel afwisselend werk, want iedere leerling is uniek.
Qua type ben ik een docent die niet te popi
wil overkomen. Er moet altijd een bepaalde
afstand tussen mij en de leerling blijven
bestaan. Je moet autoriteit uitstralen zonder
autoritair te zijn. Je bent niet alleen de
docent die kennis overdraagt en huiswerk
nakijkt. Je bent veel meer de coach die leerlingen motiveert en enthousiast maakt. Tot
op zekere hoogte voel ik me ook mentor en
begeleider bij wie ze kunnen aankloppen als
ze een probleem hebben. De ene dag gaat
je dat beter af dan de andere dag. Heb je
een slechte dag, dan zitten ze bij mij in de
klas net zo te klieren als indertijd in de oude
voortgezette opleiding…” n

“Deze Camaro zie je niet vaak. Hij heeft 350 pk.
Er zit een 5,7 ltr. Corvette-motor in. De topsnelheid ligt rond de 250 km/u en hij trekt in 5,5
seconden op naar de 100. Als je plankgas geeft,
word je als het ware gelanceerd. Ik heb hem nu
2,5 jaar. Hij is van 1988 en staat bijna altijd
binnen. Ik heb die wagen compleet gestript en
inclusief de motor zijn bijna alle onderdelen
vernieuwd. Op een show in Duitsland heb ik er
de tweede prijs mee gewonnen. Mijn hele familie is gek van Amerikaanse auto’s. Een neefje
rijdt ook Camaro. Een ander Corvette en mijn
vader een Mustang. Zelf rijd ik er heel weinig in.
Daar is ie me veel te kostbaar voor. Zo’n 1.500
kilometer per jaar. Alleen bij bijzondere gelegenheden kruip ik achter het stuur. Zoals
een tijdje geleden naar Zweden of naar het
Gelredome in Arnhem voor een show. Moet je
voor een jury rijden. Da’s nog knap lastig, want
je kan helemaal niet rustig in dat ding rijden. Er
gaat heel wat tijd en geld in het onderhoud van
m’n Camaro zitten. Mijn vriendin zegt wel eens:
zal ik een matras naar de werkplaats sturen?
Binnenkort breekt de winter aan en dan ga ik
motorische updates uitvoeren. Ik wil er een
automatische versnellingsbak inzetten. Naast
die Camaro hebben we nog twee auto’s: een
Golf V6 en een Fiat Punto. Inderdaad, in die
Punto rijdt m’n vriendin.” n

Fotografie: Soenar chamid

Dus laat de dakdekker opleiden door de vakmanopleider. En al die meningen en weetjes dan van
vermeende deskundigen? Langs je rug laten afglijden zou ik zeggen. Een vak leren en je deskundigheid verbeteren is een serieuze zaak, dat moet je
aan de echte opleider overlaten.

t

Wie: Dennis van Mierle

De vakslager is geen chirurg

Laten we even wat zaken duidelijk scheiden. Als ik
een probleem heb, zeg met mijn lichaam, pijntje
hier, pijntje daar, dan ga ik bij voorkeur naar de
dokter, tandarts, fysiotherapeut, noem maar op. De
mening van deze persoon respecteer ik. Hij (of zij)
heeft er voor doorgeleerd, dus mag ik aannemen
dat hij of zij weet, waarover er gesproken wordt.
Meestal gaat dit in de medische wereld (gelukkig)
nog wel aardig.

X

e
m
re

FOTOGRAFIE: FOTO ASTRA

BEZOEK EENS: EEN diplo-uitreiking

Bomvolle zaal!
De opkomst op de diploma-uitreiking van TECTUM op 2 juli jl. deed
alle voorgaande jaren verbleken. Maar liefst 950 genodigden
hadden de moeite genomen naar Nieuwegein te reizen om 230
geslaagden in het zonnetje te zetten. Mede door het fraaie zomerweer kan worden terug gekeken op een fantastische avond.

D

iploma-uitreikingen in de dakbedekkingsbranche gaan nooit ongemerkt voorbij. Aan scholing en opleidingen wordt door heel veel mensen een enthousiaste bijdrage geleverd; werkgevers, docenten, examinatoren, ontwikkelaars,
leermeesters, leveranciers en andere deskundigen. Hun specifieke kennis en
inzichten dragen er toe bij dat TECTUM de vakbekwaamheid op de platte daken
kan vergroten. Naast alle geslaagden staan zij eveneens centraal in de feestvreugde. Een diploma-uitreiking van TECTUM brengt op één avond de samenwerking van
alle partners in de dakbedekkingsbranche tot uitdrukking.

Feestavond
Traditiegetrouw begon deze diploma-uitreiking met de verwelkoming door de
mannen en vrouwen van TECTUM die er in galakostuum of -rok prachtig uitzagen.
Nadat de geslaagden het diploma hadden ondertekend, stond in de patio van het
Nieuwegeinse Business Centrum (NBC) een uitstekende barbecue op elke genodigde te wachten. Troubadour ‘Rooie Arie’ zorgde er voor de vrolijke noot. Stipt
19.30 uur opende TECTUM-voorzitter Jos Hommeles het officiële gedeelte van de
feestavond. Hij deed dit noodgedwongen vanuit zijn auto middels een gefilmd verslag. Vanwege dringende redenen moest Hommeles helaas in persoon verstek
laten in Nieuwegein. Desalniettemin kondigde hij met Brabantse flair ‘the mystery

guest’ voor deze avond aan: Nicolette van Dam. Aan haar de taak om de diplomauitreiking aan elkaar te praten en alle geslaagden in de schijnwerpers zetten. Zij
heeft dit met verve opgepakt, het liep op rolletjes. Zoals altijd werden de cursisten
één voor één naar voren geroepen, waarbij hun namen tegelijkertijd breeduit
geprojecteerd werden. Eenmaal op het podium aanbeland, volgden de persoonlijke
felicitaties van Nicolette. Vanzelfsprekend hoorden daar de nodige zoenen bij, een
rode roos, geschenken alsmede de groepsfoto met dame. Later op de avond kon
iedereen die dat wilde ook nog eens individueel met deze celebrity op de foto
gaan. Ook daarvan werd grif gebruik gemaakt. Sprekers horen er op zo’n avond
uiteraard ook bij. Cees Woortman sprak een woordje over het nut van de OKD en
Adri de Voest deed datzelfde over de nieuwe TECTUM-cursus VAO-Dak. Anne
Hoekstra sprak over de Koos Bechtold Prijs terwijl John Verkaik en Karel-Jan
Batenburg de inzet van de Moldavië-gangers roemden.

De nazit
Toen het formele gedeelte van de avond achter de rug was, werd er nog lang na- of
bijgepraat met elkaar. Uiteraard onder het genot van een drankje of snack. Mede
dankzij de zwoele zomeravond bleef het erg lang gezellig in Nieuwegein. De laatste dakdekkers verlieten pas na middernacht het NBC om naar huis te gaan. n

Koos Bechtold Prijs 2009
De Koos Bechtold Prijs is ingesteld als hommage aan
de oud-directeur/voorzitter van branchevereniging
VEBIDAK; Koos Bechtold. Dit, vanwege zijn betrokkenheid bij scholing en opleidingen. In 2004 werd deze
prijs voor de allereerste keer uitgereikt aan de deelnemer die zich als beste had gekwalificeerd voor de
Ondernemers en Kaderopleidingen (OKD).
Mevrouw Riet Bechtold-Lüers, reikte de prijs dit jaar
uit aan Johan de Penning van ADP uit Middelharnis.
Hij gaat binnenkort samen met zijn vrouw een lang
weekend naar Parijs. n

Moldavië
Op deze avond werd verslag gedaan van de activiteiten van de TECTUM-Award winnaars
in Moldavië. De TECTUM-Award komt voort uit
de onderhandelingen voor de CAO BIKUDAK.
CAO-partijen hebben ooit de afspraak gemaakt
om, in het kader van internationale solidariteit,
jaarlijks een dakbedekkingsproject te laten uitvoeren in een minder ontwikkeld land. Dit dakproject wordt uitgevoerd door vier dakdekkers
die de Basisberoepsopleiding niet alleen wat
betreft eindcijfers, maar ook qua groei als
besten hebben afgerond. Dit jaar betrof dat
Argo van Creij (Kimmenade Nederland), Erik van Dalen (Gramsbergen Dakbedekkingen), Joost
Versteegt (Elro Dakbedekking) en Michel Krikken (Oranjedak Noord). Uit het gefilmde verslag
bleek dat zij er net als hun voorgangers in geslaagd zijn om onder zeer barre omstandigheden een
dak van een middelbare school in de hoofdstad Chisinau te maken. De hoge luchtvochtigheid met
temperaturen van boven de 30 graden maakte het werken op het dak verre van ideaal. Door een
strak werkschema aan te houden, werd het project evenwel binnen de beschikbare tijd afgerond.
Op vragen van Nicolette van Dam meldden deze doorzetters stuk voor stuk dat ze van deze uitzonderlijke werkervaring bijzonder veel geleerd hebben. n

TECTUM-Award 2009
Komend jaar wordt weer een dakbedekkingsproject in Moldavië
uitgevoerd. Dat zullen Danny van
Gool (Van Doorn Dakspecialist ),
Cornelis Poortvliet (Lukasse Dakbedekkingen), Jeremy Sanders
(Strijland Dakbedekking) en Richard
van Vliet (Consolidated Nederland)
op zich gaan nemen. Zij namelijk zijn
de winnaars van de TECTUM-Award
2009. Dit vooruitzicht leverde hen,
naast eeuwige roem, alvast een
prachtig horloge met inscriptie ter
herinnering op. n

(Uitvoering van de TECTUM-Award
wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoren en het Sociaal Fonds
BIKUDAK)
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Wederom: iedereen
van harte gefeliciteerd
met het behaalde
diploma of certificaat!

De Galerij der Groten
Geslaagden Niveau 2
H.J. van Aken, C. Babacan, B.M. Bak,
M. Beemsterboer, J. van Belkum, R.I.C. Berg,
R. Bielsma, R.E. van Bochove, R. Boers,
M.H. Bogaard, M. Boné, M. Boone, I.M.T. Boots,
T. Braakman, A.A. Brals, M.M.L. Broeksteeg,
M. de Bruin, M. Busch, N. Dekker, A. van Dijk,
M.Douma, N. Evers, K. Fekkes, D. van Gool,
F. Gort, M.L. de Graaf, S. Haak, G.A. van der
Haas, J. van Harskamp, H.H.J. Hendriks, D.W.C.
Höeveler, R.H.M. Hofhuis, F. Hofman, W.F.B.
Hogenberg, M.G.W. Holterman, H.R. ten Hove,
R.G.M. Huberts, M. Huisman, P. Huisman,
J. Jansen, R.C.M. Jansen, F.F.G. Jansen,
H.J. Jansen of Lorkeers, L. Jelínek, A. Jonker,
A. Jonkergouw, M. Jonkers, S. Kiefte, B.G.J.
Kienhuis, A.J. Kleijngeld, P. Kleiman, M.R. Klein,
R.D.J.P. Klein Tijssink, N. Koelewijn, J.T.R. de
Koff, S. Kok, I. Kollenhof K.J. Kommer, J.W.
Kroezen, C.J. Kroon, P. Kuper, J.A. ter Laak,
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K. Langenberg, C.R. van Leersum, D. Lefferts,
K. van der Linden, A.E. Logtmeijer, J. Lubbers,
L. Maaijen, R. Marinus, J. Meendering, F.M.
Meester, T. Meeuwsen, M.M. Meijer, N. Merks,
G.J.W. Mersch, D. van Mierle, D.F. van Mierle,
J.J.A. Mikkers, R. Moes, M. Naafs, M.E. Oeloff,
D. van Oosten, V. van de Peppel, D. van
Petersen, C.D. Poortvliet, M.P. Post, A.B. Prins,
K. Ratajczak, S.P.W. Reijnier, L. Rekveld,
D.L.R. Ringnalda, F. Roijakkers, C.P.J. de Roo,
P. van Rooijen, R. Rozema, T. Rozema, P. de
Ruijter, J.J.M. Sanders, H. Schopeck, J. Schot,
R. de Schrevel, A.D.M. Schröder, A. Sinnige,
E.H.M. Snijders, D. Spruit, J.H. Staal, J. Steding,
D. Stoel, Y.J. Timmermans, W.J.P. Toom, B.R.
Trakzel, R.H.M. Tummers, L.F. Vales Lima, D. van
der Veen, D. Versteeg, R. van Vliet, C. van
Vulpen, M. Wardenier, G. Weber, D. Wiersma,
S. Willems, E. Winkel, A.J.F. van de Worp,
J. Wulms, S. Xhofleer, A. Yalçin, M. Zandstra

Geslaagden Niveau 3
B. Barkhuis, R.H. Baron, F. Bernards, M.J.L.
Beugels, D.F.J. Bosman, M.M.J. Braeken, J.K. den
Broeder. R.P.J. Broeksteeg, H. van de Brug, J. de
Bruijn, C. Buitink, K. Buytels, E. van Dalen,
R.N. Fatehmahomed, A.L. Feijen, T.B.M. Feitsma
D. van Gemert, P. Gorter, D. Grasmeijer, H.W. van
Grimbergen, R.J.C. Halsema, T.N. van Holst,
P. van der Horst, N. van de Kamp, J. Keijzer, M.T.J.
Klabbers, R.N. van de Kreeke, D.J.B. Kreukniet,
M. Krikken, J.C. Lorsé, J.L.M. Luiten, S.O.
Massing, A.M. Moeken, J. Onstenk, F. Peek,
J. Rijnders, R.A. Schröder, S. Shadida,
D. Sillessen, D. Slot, J.L. Smouter, P. van der
Thiel, S. Veneman, C.A.H. Verhaaf, J. Versteegt,
R.J.C.A. Verstraeten, R.F.M. van de Vossenberg,
A.J. Wessels, I. Yaleze, J.Q. Zimberlin
Geslaagden OKD-Kader en certificaten
B.A.N. Aalberts, E.R. van den Assem,

M. Beunder, J.J.M. Bodewitz-Wessels, L.T.M.
Bruggeman, J. Calor, J.J. den Dunnen, J.E.A. Haak
M.W.P.H. Habraken, R.G. van Heerde, A. Heerts
L.A. Houseman, P.A.W. van Iersel, M.A. IJpelaar
S.C. van Kempen, T.J. Kerkdijk, H.M. Kerkdijk
F. Kieboom, Z. Kobas, J.B.B. Kooi, S. Kuiper,
A. Lanenga, R.G. van Leeuwen, R. Matser,
R.L. Maulany, G.J.M. Mensen, J.C. Ontijt, M.J.C.
van Peer, R.M.M. Pijnenburg, B. Postma,
C. Schutte, M.J. Simons, M.G.J.M. Soetekouw,
J.B. Tieck, M.M. Traas, P. Verduijn, E. Vermeulen,
W.J. Versluis, M.J.L. Visser, N.L.W. van de
Westerlo, F.E.J. Willems, M.J.M. Wolterinck,
R.A. van Zanten
Geslaagden OKD-Top
R.A. Admiraal, G.F. Beugelink, E. Gramsbergen,
S. Gramsbergen-Smedinga, J. de Penning,
P.J. Schuermans, F. Vedder

C1-cursus aangepast
In nauw overleg met SBD is de verplichte CAO-cursus ‘Gezond
en Veilig Werken op het Dak’ (10-C1) op een aantal onderdelen aangepast. Hoofddocent Kees Huizer legt uit dat de
onderwerpen die in deze cursus aan bod komen nog meer
zijn toegespitst op bewustwording en arbozorg.
“Je kunt bijvoorbeeld denken aan de laatste stand bij veiligheidssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo willen we dat
iedereen die een eigen harnas heeft, dit meeneemt. Dan wordt er
geoefend hoe je bij elkaar kan checken hoe het harnas zit. Indien
men geen eigen harnas in bezit heeft, zijn er altijd sets beschikbaar
bij TECTUM. Ook wordt er gekeken hoe men reageert en anticipeert
als er een collega door een sparing valt. In de organisatie op de
werkplek gaan we dieper in op de RI&E en besteden aandacht aan
vluchtplannen. We gaan verticaal klimmen in de klimmast. Kortom,
we scherpen een aantal onderdelen aan om het werken op hoogte
nog veiliger te maken. Los van de CAO-verplichting maakt dat deze
cursus bijzonder geschikt voor degene die zijn kennis en kunde op
het terrein van veiligheid op het dak wil updaten. Het gaat om het
bewust worden van veiligheid.” Door de goede samenwerking met
SBD, heeft deze cursus ook een paritaire afregeling. n

BAK
Bedrijfstakeigen

Aanpak Kredietcrisis

Met de Bedrijfstakeigen Aanpak Kredietcrisis (BAK) hebben
sociale partners in de dakbedekkingsbranche een regeling
ontwikkeld die bedrijven in deze crisistijd gaat ondersteunen.
Door extra (maat)specifieke scholingstrajecten voor (oudere) dakdekkers aan te bieden, ontstaat ruimte om de instroom minimaal op
peil te houden en de scholingsgraad, in zowel het bedrijf als
bedrijfstak, verder te vergroten. In ruil daarvoor wordt financiële
compensatie voor het aantal aangevraagde dagen aangeboden. Het
percentage van de financiële compensatie hangt af van de omstandigheden in de onderneming en van de scholingshistorie. Voldoet
men aan alle voorwaarden, dan worden de scholingsdagen, met
behoud van de verletkostensubsidie, zonder verdere kosten aangeboden. Voldoet men niet aan alle voorwaarden, dan vindt verrekening naar rato plaats. De Bedrijfstakeigen Aanpak Kredietcrisis
is bestemd voor dakbedekkingsbedrijven die staan ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en een bijdrage leveren via de heffing
Cordares aan het Sociaal Fonds BIKUDAK. De regeling wordt uitgevoerd door het Sociaal Fonds BIKUDAK en ondersteund door het
ESF. Als het goed is, heeft elk bij Cordares bekend bedrijf een BAKfolder in de bus gevonden waarin het allemaal na te lezen is. n

Goed voor het milieu
In toenemende mate brengen producenten duurzame
dakrollen op de markt die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. De dakrollen filteren bijvoorbeeld
CO2 of stikstofoxiden uit de lucht en leveren daarmee
een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit
en vermindering van smog.

Voor ontwerpers en gebouweigenaren zijn dit interessante ontwikkelingen. Door voor de toepassing van dergelijke dakrollen op hun
daken te kiezen, kunnen zij het milieuvriendelijke karakter van een
gebouw mede illustreren, maar valt voor hen ook hun verantwoorde
manier van ondernemen te onderbouwen. TECTUM houdt dergelijke
innovatieve ontwikkelingen scherp in de gaten en zal ervoor zorgen
dat de toepassingsmogelijkheden van deze ‘groene’ dakrollen ook
hun weg vinden in de lesstof van de opleidingen en cursussen. n

Diploma’s afhalen!
Net als voorgaande jaren liggen er nog steeds diploma’s
die moeten worden afgehaald. Deze moeten persoonlijk
ondertekend worden. Neem daarvoor contact op met
TECTUM en maak een afspraak. Het zou toch zonde zijn
als aantoonbare kwalificatie niet kan worden aangetoond met een behaald diploma.

12,5
jaar!

Karel-Jan
Batenburg:

Jubilaris in de
dakbedekkingsbranche

Op 1 februari 1997 trad Karel-Jan Batenburg in dienst van de dakbedekkingsbranche.
Aanvankelijk gebeurde dit als coördinator opleidingen bij SBD, destijds de opleidingsinstantie.
Inmiddels zijn we 12 ½ jaar verder en kan Karel-Jan beschouwd worden als het boegbeeld van
het nagenoeg tienjarige TECTUM. Vanaf het prille begin is hij er in de functie van directeur bij
betrokken. Volgens TECTUM-voorzitter Jos Hommeles heeft hij gezorgd voor een enorme boost
aan opleidingen en korte cursussen en heeft daarmee het beroep van dakdekker op de kaart
gezet. Een gesprek met de jubilaris, bij hoge uitzondering weliswaar, want hij staat niet graag
zelf in de schijnwerpers.

T

ECTUM is de collectieve werkgever en opleider van de
beroepsopleidingen in de dakbedekkingsbranche. Bij de
start in 2000 heeft het opleidingsbedrijf vijftig leerlingdakdekkers in dienst. Volgens Batenburg kun je zeggen dat
TECTUM de belofte inlost die iedereen voor ogen stond met
de oprichting. “We werven, selecteren, plaatsen uit, leiden
leerling-dakdekkers op en begeleiden de deelnemende
bedrijven. Natuurlijk, er zijn in het begin fouten gemaakt, bijvoorbeeld doordat we destijds niet gelijk alle opleidingen in
eigen hand hadden. Pas in 2002 werden we verantwoordelijk
voor de beroepsopleidingen en traden de docenten bij ons in
vaste dienst. Vanaf dat moment groeide het aantal opleidingsplaatsen in de vakopleidingen, konden we de kwaliteit
en service verbeteren en echte ondersteuning aan de bedrijven bieden om scholing en opleidingen planmatig aan te
pakken. Vanaf 2003 gingen we, naast de beroepsopleidingen,
ook de korte cursussen en de OKD verzorgen. Vanaf dat
moment vielen àlle opleidingsactiviteiten onder de regie van
TECTUM en kun je naar mijn idee pas echt spreken over hèt
opleidingsbedrijf voor de dakbedekkingsbranche.”

ingezet op veilig dakgedrag. “Tegenwoordig is de C-1 cursus
Gezond en Veilig Werken op het Dak verplichte kost voor alle
dakdekkers die onder de CAO BIKUDAK vallen. Daarnaast
worden leerlingen in dienst van TECTUM in de gelegenheid
gesteld om zich met de diploma’s BHV-Dak en VCA-Basisveiligheid te kwalificeren.” Verstomd is daarentegen de
discussie over de schaalgrootte van het opleidingsbedrijf. Bij
de start waren er lieden die de totale dakbedekkingsbranche
te klein vonden om er separate opleidingsinstanties op na te
houden. Batenburg: “Wel, we hebben de afgelopen jaren aangetoond dat we heel goed in staat zijn om de eigen broek op
te houden. Ik zie een samenvoeging met een andere opleidingsinstantie dan ook niet snel gebeuren, alhoewel ik een of
andere samenwerkingsvorm niet op voorhand wil uitsluiten.”
Dat de tegemoetkomingsregeling TECTUM mede helpt om.
haar doelstellingen te realiseren wordt ruiterlijk erkend. “Als
je, zoals de dakbedekkingsbranche, hecht aan normstelling
en kwaliteit, dan is deze regeling een impuls voor voldoende
instroom en kwaliteit om mensen branchebreed op te leiden.
Daarover zijn alle partijen het eens.”

Groei

Toekomst

In ras tempo ontwikkelde TECTUM zich in de jaren die volgden. Er werden allerlei korte cursussen ontwikkeld en de
kwaliteit van de vakopleidingen en OKD werd onder de loep
genomen. TECTUM groeide als een tierelier. Batenburg: “We
zijn ons bijzonder marktgericht gaan opstellen. En met succes. In vergelijking met de Primaire en Voortgezette Opleiding
uit het begin, beschikken we tegenwoordig over een doorlopende leerlijn die je in twee jaar opleidt tot allround dakdekker en daarna eventueel tot kaderfunctionaris in niveau 4. In
2003 bedroeg het aantal scholingsdagen 2.000, nu praten we
over ongeveer 3.500 dagen. Er zijn EVC-trajecten ontwikkeld
en de samenwerking met leveranciers is geïntensiveerd. Er
zijn regionale scholingslocaties ingericht, het opleidingscentrum Nieuwegein is verbouwd en de diploma-uitreikingen zijn
uitgegroeid tot ware manifestaties waar honderden mensen
op afkomen.Nogmaals, dat heb ik niet alleen gedaan. Samen
met mijn team en bestuur werken we voor een bedrijfstak die
de wil heeft om te scholen. En zoiets scheelt natuurlijk wel.”

We vragen Batenburg tot slot naar vernieuwingen en de toekomst. Hij schat in dat het competentiegericht opleiden zich
nog verder zal ontwikkelen en dat er mogelijk aan de onderkant van de doorlopende leerlijn een niveau 1 in het leven
geroepen wordt om de instroom nog meer te garanderen. “Ik
vind dat TECTUM de bedrijfstak een scholingsinfrastructuur
moet aanbieden van niveau 1 tot en met niveau 4. Het streven
moet zijn om een instroom te realiseren die gelijk staat aan
de vervangingsvraag. Ondanks alle initiatieven, merk je dat
dit steeds moeizamer gaat. Vroeger had je goed functionerende LTS’en, nu heb je slecht functionerende VMBO-scholen.
De ambachtschool was zo slecht nog niet. Kinderen werden
er dicht bij huis geschoold in een ambachtelijk beroep. Het
beroepsprofiel was helder. Tegenwoordig moeten ze naar een
grote lesfabriek waar ze kunnen kiezen uit tientallen uitstroomrichtingen. Dat maakt de beroepskeuze er niet eenvoudiger op.” Verder denkt Batenburg dat het groene en milieuvriendelijke dak in de toekomst tot nieuwe activiteiten zal leiden en dat VAO-Dak verankerd wordt in de bedrijfstak. “Alles
begint met vakmanschap. Wij faciliteren de bedrijven hierin.
Ik ben tevreden als er goed geschoolde mensen in onze
bedrijfstak werken die het enorm naar hun zin hebben…” n

Veiligheid
Wat volgens Batenburg hetzelfde is gebleven, is dat TECTUM
vanaf het begin in alle opleidingen en cursussen zwaar heeft
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Volg eens een maatwerkcursus: Zelfkleven in Nieuwegein
Onlangs maakten Hollanddak uit Nuland en
Bredak uit Breda gebruik van de mogelijkheid
tot scholing met de eigen bedrijfssituatie als
uitgangspunt. In één dag tijd werden de dakdekkers geschoold en vertrouwd gemaakt
met het zelfklevende dichtingssysteem van
een producent.
In de ochtend spraken in Nieuwegein docenten van TECTUM over NEN 6050 en brandveiligheid en
de specialisten van de producent over de productkenmerken en mechanische eigenschappen van
het dakbedekkingsmateriaal. Het aardige is hier dat de docenten van TECTUM die deze maatwerkcursus verzorgden, zichzelf twee dagen daarvoor zelf doeltreffend lieten bijspijkeren over de
toepassingsmogelijkheden van de zelfklevende applicatie. In de maatwerkcursus zelf ruimden zij
uiteraard voldoende tijd in om de cursisten met het materiaal te laten oefenen.
Bij maatwerkscholing via TECTUM houden ondernemers de regie in eigen handen. Of het nu
om een productcursus of om een thematische cursus gaat; zij bepalen wat er in de cursus moet
worden geleerd en hoe lang deze mag duren. Samen met TECTUM wordt daarvoor een doeltreffend
programma opgesteld. Ook ten aanzien van de locatie bestaat een grote keuzevrijheid. In de regel
wordt maatwerkscholing in één van de opleidingslocaties van TECTUM georganiseerd, maar desgewenst kan het ook in het eigen bedrijf of elders plaatsvinden. Bovendien kan er altijd een
beroep doen op de subsidies in de dakbedekkingsbranche. n

Wist u dat...

Er geen Europeaan zo van vakantievie
ren geniet als de
Nederlander? Slechts een op de elf Ned
erlanders is dit jaar niet
weggeweest. In Duitsland was dat een
op de vier en in Engeland
een op de vijf. Als criterium bij de bestemm
ing koos 46% van de
Nederlanders voor ‘lekker weer’. Slechts
een op de twintig
bracht een bezoek aan historische bezi
enswaardigheden.
De kampeer vakantie blijf t favoriet. Zo’n
27% kiest voor de
caravan of tent (Duitsers 11% en de Eng
elsen 7%). Duitsland
is trouwens het minst populaire vakant
ieland.
Tevens blijkt de Nederlander zich maa
r weinig
van de crisis te hebben aangetrokken.
Van alle Europeanen hadden we het hoog
ste
vakantiebudget en gingen bovendien
het langste weg (drie weken gemiddeld,
tegen twee weken in andere landen).
(Internati
onaal onderzoek Kelkoo)

Wintersluiting

De wintersluiting in de dakbedekkingsbranche loopt van 21 december 2009
tot en met 3 januari 2010.
Conform de CAO BIKUDAK worden de dagen
21, 22, 23 en 24 december 2009 aangemerkt
als collectief vastgestelde roostervrije dagen
die ten laste komen van de roostervrije dagen
in 2009. De resterende dagen 28, 29 en 30
december 2009 worden aangemerkt als verplichte snipperdagen. De laatste dag van het
jaar, 31 december 2009, is een vrij opneembare roostervrije dag. n

Inloggen VAO-DAK & BAK
maar
Deelnemers aan de OKD
kunnen voortaan vrij eenvoudig nagaan hoe ze er wat
betreft studieresultaten
voorstaan.
Met hun unieke inlogcode
krijgen ze toegang tot allerlei
gegevens die bij hun persoonlijk
profiel alsmede de opleiding
behoren. Onder de button ‘OKD’.
n

Als het goed is hebben alle bedrijven een foldertje in
huis gekregen met betrekking tot VAO-Dak en BAK.
In VAO-Dak wordt kort uiteengezet hoe TECTUM de
afstemming tussen de leermeester/begeleidend vakman
en diens leerling-dakdekker(s) in de praktijk zo optimaal
mogelijk wil laten verlopen. VAO-Dak staat voor
Voorlichting, Advies en Ondersteuning.
In de folder over de BAK (Bedrijfstakeigen Aanpak
Kredietcrisis) worden extra scholingsmaatregelen onder
de aandacht gebracht waarmee de gevolgen van de kredietcrisis voor bedrijven vallende onder de CAO BIKUDAK
kunnen worden beperkt. Mocht u nog niet op de hoogte
zijn gesteld, neem dan contact met ons op. n
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