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Groei!

TECTUM voor Dakvakmanschap bestaat
dit jaar tien jaar. Tien jaar TECTUM staat
vooral in het teken van het opleiden en
scholen tot vakkundigheid op het dak en
de begeleiding van bedrijven.

T

ien jaar TECTUM is echter ook het verhaal
over groei. Waren er bij de start, in het
jaar 2000, 50 leerling-dakdekkers in
dienst, tegenwoordig gaat dat om een
veelvoud daarvan. Werden er in het eerste jaar
nog iets meer dan honderd diploma’s en certificaten uitgereikt, in de loop van het bestaan zijn
we gewend geraakt aan honderden gediplomeerden en gecertificeerden. De diplomauitreiking is dan ook uitgegroeid tot een ware
manifestatie. De groei van TECTUM wordt ook
teruggezien in de jaarlijkse toename van het
aantal scholingsdagen. Van honderd tot een
paar duizend. Om aan de toenemende vraag
naar scholing en de veranderingen in de

opleidingsstructuur te voldoen, werden er in
de loop der jaren talrijke organisatorische
aanpassingen doorgevoerd. Na een aantal
verbouwingen groeide Nieuwegein uit tot hèt
opleidingscentrum voor dakdekkend Nederland
en werden er, om aan de vraag naar scholing
dichtbij huis te kunnen voldoen, op regionaal
niveau opleidingslocaties ingericht. Er is extra
personeel aangetrokken om de administratie
up-to-date te kunnen uitvoeren, (leerling)dakdekkers op te leiden en te begeleiden, voor de
verzorging van (korte) cursussen of om werkgevers met opleidingsvragen terzijde te staan.
Bovendien gaf TECTUM in tien jaar tijd acte de
présence op talloze manifestaties om jongeren

Ook dit jaar weer tekenen honderden dakdekkers voor groei!

te interesseren voor een baan met opleiding in
de dakbedekkingsbranche.
Tien jaar TECTUM heeft er onmiskenbaar toe
bijgedragen dat de dakbedekkingsbranche over
een beter imago is gaan beschikken, zowel in
de bouw als daarbuiten. Een goede en veelzijdige dakdekker word je tegenwoordig niet zo
maar. Daar is een vakopleiding voor nodig.
Vandaag de dag kunnen dakdekkers, na hun
eerste stap in de beroepsopleiding, alle kanten
uit. The sky is the limit geworden, zowel in de
opleidingen als in het beroepsperspectief.
Illustratief daarvoor is wellicht het verhaal van
gepensioneerd dakdekker Theo van der Schaaf

die in deze editie vertelt over de tijd dat er in
de dakbedekkingsbranche helemaal geen vakopleiding bestond.
In deze jubileumuitgave van het TECTUMJournaal doen we recht aan de groei van het
opleidingsbedrijf. Er worden personen aan het
woord gelaten die in tien jaar TECTUM betrokken zijn (geweest) bij scholing en opleidingen.
Overigens hoeven hun opvattingen over scholing en beroepsopleidingen niet altijd overeen
te stemmen met de opvattingen die TECTUM
daarover heeft... n
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de sector blijkt de afgelopen vijftien jaar meer dan te zijn verdubbeld.
Bovendien steeg het kwalificatieniveau. Het aantal MBO’ers nam toe,
zoals dat ook gold voor het aantal personen dat een vakdiploma
behaalde. Van 26% in 1992 naar 56% in 2009. TECTUM gaat alle VCAexamens en herhalingscursussen afnemen op basis van nieuwe toetsen eindtermen. Ook neemt het opleidingsbedrijf actief deel aan de
‘Week van het Ambacht’ door herkenbaar aanwezig te zijn met opleidingsbegeleiders en leerling-dakdekkers. De diploma-uitreiking wordt
vanwege het tienjarig bestaan een manifestatie als nooit tevoren.
De leerlingen die deelnamen aan de beroepsopleiding op niveau 4
zijn allemaal geslaagd. n

Ofschoon dit jaar nog niet voorbij is,
valt er over de eerste driekwart jaar
wel degelijk iets te melden. De periode van ijs en sneeuw blijkt bij de
aanvang Nederland in zijn greep te
hebben genomen. De vooruitzichten in de bouw, met die van de dakbedekkingsbranche in het bijzonder, zijn niet geweldig. In juni zijn de
vooruitzichten zelfs naar beneden toe bijgesteld. Grote steden stellen
een bouwstop in vanwege de rampzalige situatie op de woning- en
kantoormarkt. Een EIB-rapport naar de arbeidsmarkt in de dakbedekkingsbranche toont een wat verheugender beeld. De scholingsgraad in

Week van het Ambacht

column

TECTUM heeft prominent deelgenomen aan de ‘Week

Word dakdekker!

van het Ambacht’. Ambachtelijke beroepen, zoals dat

De wereld stort in elkaar als je de kranten
mag geloven. Onderzoeken wijzen uit dat
de arbeidsmarkt ook de komende jaren
verre van rooskleurig zal zijn. Of, in gewone
mensentaal: er zullen nauwelijks nieuwe
banen bijkomen. Sterker nog, er komen
alleen maar meer werklozen bij. Dit kan de
realiteit worden, maar het betekent zeker
niet dat we mee moeten doen met doemdenken. Als het zo is, dan is het zo, maar
een glas is nog altijd half vol, ook al
beweren veel mensen dat het glas half leeg
is, als u begrijpt wat ik bedoel.
‘Hij heeft makkelijk praten. Hij heeft leuk
werk, dus hij hoeft zich nergens druk om
te maken’, zo hoor ik u denken. Toch is de
werkelijkheid wat anders. Als er op het
dak geen werk meer is, dan wordt het bij
TECTUM ook vanzelf minder. Maar ik ben er
niet bang voor. De schouders er onder, daar
gaat het om. Het is toch niet zo dat al die
dakdekkers, die nu voor ons die prachtige
daken maken, alles al weten! Verre van,
soms, zou ik willen zeggen… Als alles al
goed zou zijn, zou er niets meer lekken,
er niets meer afwaaien en iedereen heel
gelukkig met ons zijn.
We komen een heel eind, dat weet ik,
maar we zijn er nog lang niet. Heren ondernemers: ook úw dakdekkers kunnen nog
wel wat bijscholing gebruiken. Al heeft een
dakdekker jaren ervaring, een verfrissende
nieuwe kijk op je eigen werk door middel
van een goede aanvullende praktijkcursus
vergroot de vaardigheid. En dakdekker:
je werk wordt er alleen maar leuker van.
De bedrijfstak (vakbonden en werkgevers)
heeft tal van mogelijkheden gecreëerd om
scholing en opleiding betaalbaar te maken,
zoals een bedrijfstakeigen EVC-procedure.
Na het volgen van (vaak maar) een paar
dagen gerichte scholing een officieel
erkend diploma verdienen voor je dakdekkersvaardigheden waar je zo trots op bent.
Ondernemers en dakdekkers maken hier
goed gebruik van, maar het kan nog veel
en veel beter. ‘Word dakdekker’ betekent
dat je ook het papiertje er bij moet halen.
Heb je nog geen diploma, zorg dan dat je
het krijgt! Het gaat vaak makkelijker dan je
denkt. Je hoeft ons alleen maar te bellen.
En aan het eind van de rit, krijg je er nog
een mooi feestje bij. Dit jaar waren Leontine
Borsato en Nick & Simon onze gasten.
Volgend jaar komen er vast andere
BN’ers langs.
Maar ik wil ook dat jullie er bij zijn. De
ondernemer en zijn dakdekker die een
diploma haalt. Ik durf te zeggen, tot
volgend jaar 30 juni: diploma-uitreiking
TECTUM, hèt feest van en voor de
geschoolde dakdekker en het scholende
dakbedekkingsbedrijf. Hou vrij die datum!

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM
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van dakdekker, zijn onmisbaar voor de economie.
De vraag naar goed opgeleide
ambachtslieden zal de komende
jaren verder toenemen. De ‘Week
van het Ambacht’ manifesteerde
zich door heel Nederland; van
Joure tot in Zuid-Limburg. In een
groot aantal steden werden evenementen in een beursachtige setting
georganiseerd. Bezoekers konden
daar op een dynamische wijze kennismaken met talloze interessante
beroepen en opleidingen. Aan de
leerpromenade Dordrecht zochten
we TECTUM op. Eduard van Steenhuijsen bemande daar samen met
Lukás Jelínek van KDN uit Roozen-
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Maik de Boer

daal de stand van het opleidingsbedrijf. Lukás woont in Krabbendijke en nam op dat moment deel
aan de beroepsopleiding in Veldhoven. Om deze opleiding af te
kunnen ronden overnachtte hij,
vanwege de reistijden, vaak in een
hotel. In de stand meldt zich op
een gegeven moment celebritystylist en het gezicht van de ‘Week
van het Ambacht’Maik de Boer.
Deze vertelt ons uitermate veel respect te hebben voor dakdekkers:
“Ik moest zelf eens een dak laten
vernieuwen en ben onder de indruk
geraakt van het vakmanschap.” n

blikte kort terug op de pionierstijd in het
begin. Hij sprak over groei en verbreding,
over professionalisering, steun en loyaliteit. Hij dankte iedereen die daaraan een
bijdrage had geleverd.***

10 JAAR TECTUM

Op 21 juni jl. zat
de vergaderzaal van het opleidingsbedrijf in
Nieuwegein bomvol. Op deze maandag werd aandacht geschonken aan het tienjarig jubileum
van TECTUM. Directeur Karel-Jan Batenburg

Nieuwe lonen per 1 juli 2010
FUNCTIEGROEP
1
2
3
4
5

WEEKLOON

UURLOON

e 468,40
e 496,00
e 524,00
e 552,40
e 580,40

e 11,71
e 12,40
e 13,10
e 13,81
e 14,51

Conform de bestendige gedragslijn worden in de CAO voor de

Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven sinds jaar en dag per
1 juli van enig kalenderjaar de geldende garantielonen verhoogd en
tevens de kostenvergoedingen met hetzelfde percentage aangepast.
In het CAO-akkoord - tot stand gekomen op maandag 31 mei jl. met een looptijd

Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding
LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding
LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

van 1 april 2010
tot en met

18 jaar

e 302,40

e 7,56

16 jaar

e 199,60

e 4,99

19 jaar

e 353,60

e 8,84

17 jaar

e 222,40

e 5,56

20 jaar

e 441,20

e 11,03

18 jaar

e 248,00

e 6,20

2011 is deze

21 jaar

conform
functiegroep 2

conform
functiegroep 2

19 jaar

e 278,00

e 6,95

20 jaar

e 367,60

e 9,19

verhoging achter-

21 jaar

e 414,40

e 10,36

31 december

wege gebleven.

Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector.
LEEFTIJD

               1e HALFJAAR

    2e HALFJAAR

WEEKLOON

UURLOON

WEEKLOON

UURLOON

16 jaar

e 134,40

e 3,36

e 156,40

e 3,91

17 jaar

e 152,40

e 3,81

e 176,00

e 4,40

18 jaar

e 173,60

e 4,34

e 198,40

e 4,96

19 jaar

e 198,40

e 4,96

e 224,80

e 5,62

20 jaar

e 242,40

e 6,06

e 284,40

e 7,11

21 jaar

e 281,20

e 7,03

e 325,60

e 8,14

22 jaar
en ouder

e 362,40

e 9,06

e 397,60

e 9,94

De notendop van 2010

Let wel:
Dientengevolge zal de eerstvolgende loonstijging op 1 oktober 2010 plaatsvinden.
Overigens wijzigen de ‘Garantielonen voor
nieuwe instromers zonder werkervaring in
de sector’ wel per 1 juli 2010. Deze inloopschalen zijn namelijk gekoppeld aan het
Wettelijk Minimumloon (WML) en deze
bedragen veranderen per 1 juli 2010.
Hiernaast treft u de nieuwe bedragen van
de inloopschalen per 1 juli 2010 aan. n

* TECTUM jubileumjaar! * Economie in dip * Scholingsgraad in
15 jaar meer dan verdubbeld * Niveau 4 leerlingen geslaagd ***

Job Experience
TECTUM heeft de afgelopen periode meegewerkt aan het RTL 5-programma ‘Job
Experience’. In dit tv-programma staan elke uitzending twee jongeren centraal.

D

eze jongeren wisselen tijdelijk van baan en voeren vervolgens elkaars functie uit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een technicus uit een energiecentrale versus een meubelmaker,
of aan de slager en de hoogspanningsmonteur of aan de vuilverwerker en de tuinbouwer. Voor
TECTUM verruilde Misha Fokke van Oranjedak van baan om een korte periode bij NEM (Nederlandse Elektriciteits Maatschappij) te gaan werken. Het aardige van dit programma is, dat er op
voorhand een kort filmpje is gemaakt waarin een jong kijkerspubliek inzicht wordt verschaft in
de werkzaamheden binnen de sector alsmede in de opleidings- en beroepsmogelijkheden. Vanzelfsprekend worden de jongeren zelf gedurende hun detachering met de camera in hun nieuwe baan
gevolgd. Na afloop worden ze geïnterviewd wat ze ervan vonden. Dit levert, aldus de programmamakers, door de ogen van een vreemde eend bekeken, een aardige doorkijk op in totaal verschillende branches en functies. Fokke betoonde zich in de uitzending een waar ambassadeur van de dakbedekkingsbranche. Hij vond het een leuke ervaring om mee te doen. “Het is weer iets anders. Bij
elkaar duurde het drie dagen. Daarvan werkte ik anderhalve dag in België aan een gasturbine. Ik
vond het werk voor NEM vrij ingewikkeld. Ik was blij dat ik weer kon terugkeren in mijn oude baan.”

Reminder: Congres
2010
op 15 september a.s.
Vanwege het tienjarig jubileum organiseert TECTUM op 15 september 2010
een speciaal congres over ‘De zin van opleiden in de dakbedekkingsbranche’.
Hiervoor zijn gericht uitnodigingen verzonden.
Mocht u die niet ontvangen hebben, is het u
ontschoten om zich hiervoor aan te melden
of weet u niet precies of u tot de genodigden
behoort, neem dan contact op met het secretariaat. Er wacht u een leerzame middag waarop u kunt meepraten over de wijze waarop
scholing en opleidingen een bijdrage kunnen
leveren om de toekomst in de dakbedekkingsbranche met vertrouwen tegemoet te treden.
Onder leiding van dagvoorzitter Humberto Tan
zal een aantal gastsprekers in een ‘Lagerhuisachtige’ sfeer ieder vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een korte presentatie verzorgen waarna volop gelegenheid geboden wordt

voor discussie. René van der
Gijp sluit dit congres tenslotte op de hem bekende wijze
energiek af.
U bent welkom vanaf 13.30 uur
in het Nieuwegeins Business
Centrum in Nieuwegein
(NBC). Om 14.00 uur start
het officiële programma. Na
afloop biedt TECTUM u een
borrel alsmede een buffet aan
waar uiteraard informeel nog verder
met elkaar van gedachten gewisseld kan
worden. Doen!  n

ESF

OKD, de zaak goed
voor elkaar
Misha Fokke

Niveau 1 op werkbezoek
Dit jaar bood TECTUM voor het eerst de opleiding
‘BIKUDAK Gekwalificeerd Assistent’ op niveau 1 aan.
Niveau 1 is bestemd voor personen in de leeftijd tussen 16 tot 23 jaar die, vanwege omstandigheden, niet gelijk voor directe plaatsing aan
de Basisberoepsopleiding Dakdekker in aanmerking komen. De opleiding dient te worden
beschouwd als voortraject voor instroming naar
de beroepsopleidingen en kan alleen via een
dienstverband met TECTUM worden gevolgd.
Niveau 1 brengt de deelnemer in aanraking
met de dakbedekkingsbranche. Hem wordt
duidelijk gemaakt hoe de theorie- en praktijkscholing in de dakbedekkingsbranche is
georganiseerd en op welke wijze er in de
bedrijfstak wordt (samen)gewerkt. Qua lesstof
krijgt de deelnemer te maken met de lesstof
van de beroepsopleiding uit niveau 2. Er wordt
globaal kennis genomen van bitumineuze en
kunststof materialen, gereedschappen, dakbedekkingssystemen, isolatiematerialen
alsmede veiligheid en gezondheid.

Met dank aan bert de bruin

Na afronding van deze opleiding mogen er
onder toezicht eenvoudige uitvoerende werkzaamheden worden verricht. Niveau 1 levert
de startkwalificatie voor niveau 2 op. TECTUM
organiseert de opleiding ‘BIKUDAK Gekwalificeerd Assistent’ dusdanig dat er na afronding
onverkort kan worden doorgestroomd naar de

september- of februarigroepen van de Basisberoepsopleiding Dakdekker op niveau 2.

In de praktijk
Bert de Bruin legde met deze leerlingen een
werkbezoek af aan Mastum Daksystemen in
De Meern. Daar werd TECTUM ontvangen door
Marc Evers en Henri Snippe. In het magazijn
konden de leerlingen kennismaken met alle
materialen die Mastum voor het bedekken
van een dak gebruikt. Ook werden er diverse
gereedschappen getoond. Vervolgens werd er
in een presentatieruimte geluisterd naar een
korte uiteenzetting over de werkzaamheden
die een dakbedekkingsbedrijf uitvoert. De
nadruk werd hierbij gelegd op schades die
voorkomen op daken door verkeerde adviezen
en het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden.
De leerlingen bleken bijzonder geïnteresseerd
en spraken hun verbazing uit over de vele toepassingen van dakbedekking. Daarna volgde
een bezoek aan twee werken in de praktijk.
Hier werd ondermeer de toepassing van dakbedekking getoond op plekken waar men deze
helemaal niet zou verwachten zoals bij een
talud of onder roltrappen. De Bruin schat in
dat de leerlingen deze dag als bijzonder
waardevol ervaren hebben. n

TECTUM zorgt dat de dakbedekkingsbranche beter wordt.
Van laag tot hoog kan iedereen geschoold worden.
De dakbedekkingsbranche is in tien jaar tijd
een complexe wereld geworden. Met wet- en
regelgeving dicteert de overheid de uitvoeringseisen voor de bouw en dus die van het
dak. Daarbij moet er fors onderhandeld
worden over opdrachten, waarbij het dak nog
steeds de twijfelachtige reputatie heeft om
vaak als sluitpost op de begroting te fungeren.
Hoe doet iemand dat, in een complexe markt
zaken doen? Hoe komt men aan opdrachtgevers of afnemers? In elk geval dient men
uitstekend op de hoogte te zijn van uiteenlopende uitvoeringseisen, over parate technische kennis te beschikken en goed te kunnen
onderhandelen. Kortom, men moet van
wanten weten. Voor ondernemers komt daar
nog eens bij dat ze tevens kennis van zaken
moeten hebben om een eigen bedrijf naar
behoren te kunnen runnen. De Ondernemersen Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche
(OKD) brengen iedereen op plezierige wijze
in aanraking met alle facetten van de dakbedekkingsbranche. Met de OKD zorgt TECTUM
ervoor dat het kaderpersoneel of de (aankomende) ondernemer up-to-date geschoold
worden. Na de zomer gaan de OKD-Kader en
OKD-Top weer van start. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, waarvoor u zich kunt
aanmelden. Desgewenst kunt u zich ook
alleen inschrijven voor aparte cursusonderdelen (certificaateenheden). Wilt u eerst meer
weten? Vraag dan de speciale brochure aan. n

H

Er is meermaals over geschreven. Het ESF is belangrijk voor
de BIKUDAK-branche.

et is één van de structuurfondsen van de
Europese Unie om de economische, sociale
en territoriale samenhang in de EU te vergro
ten. In Nederland wordt in dit kader subsidie
beschikbaar gesteld voor onder andere het
verbeteren van de werkgelegenheid. Meer
werk en meer mogelijk maken voor iedereen
zijn belangrijke speerpunten voor het ESF. Het
ESF betaalt mee aan het scheppen van nieuwe
en betere banen en aan het ontwikkelen van
vaardigheden van de beroepsbevolking. Met
ESF-steun kan de bedrijfstak opleidingen aan
bieden waardoor werknemers zich gemakkelij
ker kunnen aanpassen aan de veranderingen
op de arbeidsmarkt. Daarmee wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud
en verbetering van de werkgelegenheid in de
platte dakenbranche. Zo wordt in de projecten
‘Scholing voor Werkenden’ en ‘BBL-trajecten’
een deel van de gemaakte kosten via ESFsubsidie teruggesluisd naar de kas van het
Sociaal Fonds BIKUDAK. n

Een lange periode van vorst
houdt Nederland in de ban.
Het land verkeert nog steeds
in een diepe recessie. Het
kabinet valt over de vraag of
de missie naar Uruzgan ja dan
nee verlengd moet worden. De
Volkswagen Polo wordt gekozen
tot auto van het jaar. Het
Nederlands elftal redt het net
niet in de finale tegen Spanje
op het wereldkampioenschap
voetbal in Zuid-Afrika.

Gespot!

De notendop van 2010

* Geslaagd in 2010: EVC op niveau 2 en 3: 31 deelnemers * Basisberoepsopleiding Dakdekker: 91
deelnemers * Beroepsopleiding Allround Dakdekker: 50 deelnemers * Beroepsopleiding Kaderfunctionaris GA: 10 deelnemers * OKD-Kader:
22 deelnemers * OKD-Top: 8 deelnemers ***
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** diploma-uitreiking 2010 **** diploma-uitreiking 2010 **** diploma-uitreiking 2010 **** diploma-

Knaller van jewelste!
De diploma-uitreiking van TECTUM in het jubileumjaar is er eentje
geworden zonder weerga. Ondanks het bloedhete weer zijn er
honderden mensen op afgekomen. Zij werden charmant ontvangen
door de gastvrouwen en -heren van het opleidingsbedrijf
die zich voor deze gelegenheid in chic gala hadden uitgedost.

Leontine Borsato

Namens alle TECTUM medewerkers: dank voor wederom een succesvol jaar!

N

adat alle cursisten de diploma’s hadden ondertekend
en iedereen van een uitstekende barbecue had genoten,
begon het formele gedeelte van de avond. De enorme Event
Hall van het Nieuwegeins Business Centrum was tot de laatste
stoel bezet. In totaliteit reikte TECTUM op deze avond 212
diploma’s en certificaten uit.

dakbedekkingsbranche. Traditiegetrouw horen daar natuurlijk ook
zoenen, bloemen, presentjes en foto’s van de groepen met dame
bij. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het opleidingsbedrijf zijn er op deze avond tien diploma’s uitgereikt aan de
deelnemers van de Beroepsopleiding Kaderfunctionaris GA op
niveau 4.

Opening

Sprekers

De avond ging ludiek van start aan de hand van een overzicht over
tien jaar TECTUM in vogelvlucht. Zo kwam iedereen te weten dat
er in tien jaar tijd 7.200 kilo briefpapier doorheen gegaan is, er
in totaal bijna 2.000 geslaagden in de bloemen zijn gezet, ruim
23.000 scholingsdagen zijn ingevuld, er meer dan 1,3 miljoen
kilometers verreden zijn en dat er ruim 15 miljoen kilo afval is
afgevoerd.

Vanzelfsprekend horen er op zo’n avond ook sprekers bij zoals
bijvoorbeeld Misha Fokke van Oranjedak die uitgebreid aan
het woord kwam in de promotiefilm die over de dakbedekkingsbranche was gemaakt.

Fotografie: Foto Astra

Mysterious guest
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TECTUM-voorzitter Jos Hommeles heette daarna iedereen welkom. In het bijzonder begroette hij oud TECTUM-voorzitter de
heer J.L.M. Koekoek en hij had warme woorden over voor Gerrit
van Wylick van Van Wylick Isolerende Mortels uit HeeswijkDinther, die, vanwege de diploma-uitreiking, het eigen jubileum
een week had opgeschoven. Daarna verbaasde de voorzitter
iedereen door ‘the mystery guest’ voor deze avond in de
Italiaanse taal aan te kondigen. Dat was niemand minder dan
Leontine Borsato. Zij zou de avond verder aan elkaar praten en
riep daarbij, zoals te doen gebruikelijk is, de geslaagden één voor
één het podium op. Tegelijkertijd werden hun namen vol geprojecteerd op het enorme scherm dat in de zaal hing. Zo zet TECTUM
iedere geslaagde één keer individueel in de schijnwerpers van de

De Koos Bechtold Prijs 2010 werd dit jaar uitgereikt aan M.W.P.H. Habraken.
Hij rondde de OKD met het beste studieresultaat af en mag van TECTUM een
lang weekend op vakantie naar Brugge.

Moldavië
Voorts werd, zoals altijd, op indrukwekkende wijze verslag
gedaan over de activiteiten van de TECTUM-Award winnaars in
Moldavië. De omstandigheden om er een dak te bedekken in de
Moldavische hoofdstad Chisinau waren ook vertrouwd. Het was
er bar en boos. Dat de klus evenwel werd geklaard, is een compliment aan alle betrokkenen meer dan waard. Tevens werd de Koos
Bechtold Prijs 2010 uitgereikt door de weduwe van de naamgever
Riet Bechtold-Lüers. Tot slot werd uiteraard de prestigieuze
TECTUM-Award 2010 uitgereikt aan de vier dakdekkers die gedurende het opleidingsjaar de meeste groei hadden vertoond tijdens
de Basisberoepsopleiding Dakdekker op niveau 2. Daarmee was
het formele gedeelte beëindigd. In de tuin van het NBC volgde
nog een klapstuk van de avond, namelijk een spetterend optreden
van het duo Nick & Simon. En daarmee zat deze diploma-uitreiking er op. Dat het vanwege het prachtige zwoele zomerweer nog
lang gezellig bleef in Nieuwegein, behoeft verder geen betoog. n

Volgend jaar zal weer een dakbedekkingsproject worden uitgevoerd in
Moldavië. Dat zullen T. Schellinger, B.G.W. Jansen, J.A. Brown, en J. Gerritsen
op zich gaan nemen. Zij zijn namelijk de winnaars van de TECTUM-Award
in dit jubileumjaar. Dit vooruitzicht leverde hen, naast eeuwige roem,
alvast een prachtig horloge met inscriptie op.

- uitreiking 2010 **** diploma-uitreiking 2010 **** diploma-uitreiking 2010 **** diploma-uitreiking

kijk op www.tectum.nl voor meer foto’s!

Geslaagd in 2010!
Basisberoepsopleiding Dakdekker

Geslaagden EVC Niveau 2 en 3

Andringa B., Appeldoorn D., Arts N.D., As M.J.P. van,
Bakker J.A.C., Bakker M.M., Bartels B.G.A., Bastian
M.M.A., Blad A.J., Boer B.G. de, Bos M., Breukel M.H.J.,
Brochard J., Brown J.A., Cegielka G., Dekker A.J.J. den,
Delaere A.J.M., Dijk C. van, Douwenga D., Duthler K.,
Elbertsen M., Finke J.K.J., Fricke W.D., Fritz R.J.H.,
Gemert M.T. van, Gerritsen J., Gorter J., Haagsma R.,
Habraken R.J., Hartgers S., Hartog A.W.A. ten, Hendrikx
M.H.F. Hoegee L.I. van, Hogendoorn R., Hoogen B.J. van
den, Horst M. van der, Houtman M., Hovestad K.,
Huijgens W., Jakoby N.P., Jansen B.G.W., Jonge J. de,
Kabboord C.A., Keikes R., Kerr C.B., Ketelaars M.A.E.L.,
Keularts S., Koopmans P.F.N., Koorevaar E., KropsE.H.,
Laan H., Linden R.K. van der, Maas J.C.J.P.E., Morjaan
J.C.J., Oeloff D.A., Otten R., Peters F., Peters K.L.R.,
Pijn K., Redegeld L., Richters R.L., Roodbeen M.C.M.,
Ruijter M.J.M.H. de, Satijn J., Schellinger T., Schilt W.
van, Schoot W.C. van der, Schouten M., Schwartz D.,
Shaikh U., Siekman R., Smits H., Smulders jr. P.,
Smulders R.A.J., Sollie T., Spelt J., Steen P. van der,
Tigchelaar J.A.M., Tils M., Tingen G.J.G., Vaartjes B.R.,
Vegt M. van der, Vehof L., Vossen A. van der, Vriendjes
D., Weel R., Winsemius D., Woudstra M.E., Zaan M.C.,
Zanten R. van, Zijthoff F.J.P. ten, Zomer S.

Ansems A., Beijerink J., Belderink E.H.Z., Bommel D.
van, Burgt D. van der, Da Silva Horta J.D., Doorn M.H.C.,
Erkeland E., Geffen A., Grundel B., Grundel J., Güner M.,
Hendriks M., Hobert L., Janssen H., Junggeburth M.,
Korbeld R., Korten N., Langeveld P.M. van, Liesdonk N.
van, Lieshout E. van, Machielse A., Pol C., Roelofs H.,
Rovers P.M., Siepkes H., Son A. van, Temmink J.,
Thoonen J.W.G.M., Tibben A., Vloedgraven T.

Beroepsopleiding Allround Dakdekker
Beemsterboer M., Boone M., Borggreve D., Bos L.,
Broeksteeg M.M.L., Broeren J., Bruggen F. van,
Busch M., Chan-Jon-Chu D.R., Dijk W. van, Gennip H.A.
van, Gool D. van, Groef G. van der, Hove H.R. ten,
Huberts R.G.M., Huisman P., Jansen J., Jansen R.C.M.,
Jelínek L., Jonkers M., Kommer K.J., Laak J.A. ter,
Langenberg K., Leersum C.R. van, Linden K. van der,
Martis M.E.N., Meester F.M., Meijer M.M., Mierle D.F.
van, Mikkers J.J.A., Oeloff M.E., Pasch S., Poortvliet
C.D., Post M.P., Rekveld L., Roo C.P.J. de, Sanders J.J.M.,
Schopeck H., Schrevel R. de, Vales Lima L.F., Versteeg
D., Vissers A.M.R., Vliet R. van, Vulpen, C. van,
Wardenier M., Wargin D., Wulms J., Yalçin A.

Beroepsopleiding Kaderfunctionaris 
Gespecialiseerde Aannemerij
Barkhuis B., Broeksteeg R.P.J., Brug H. van de, Engelen
G.J. van, Luiten J.L.M., Pastoor M., Schut A., Thiel P. van
der, Vegt F.J.M. van der, Versteegt J.

Ondernemers- en Kaderopleidingen 
Dakbedekkingsbranche
Assem E.R. van den, Addink M.L.P., Bethlehem H.P.,
Blom W.J., Boogaars R.A., Bos L.J., Bos M.J., Campen,
D.F.P. van, Cornelissen A.F.A., Cörvers D.L.M., Diender
D.M., Elbertsen M., Habraken M.W.P.H., Heide F. van
de, Houben J.A., Kerkdijk T.J., Kooi J.B.B., Korten N.M.,
Langen, M. de, Luitgaarden S.R. van den, MartinEnrique J.C., Meilink R., Ontijt J.C., Otten K.E., Prijs T.,
Verduijn P., Voetée B.J., Wieringa H.W., Wolterinck
M.J.M., Zanten R.A. van.

met dank aan de volgende 
UITleenbedrijven:
A tot Z Service Hellevoetsluis B.V., Acoma B.V.,
Adaktis Dakwerken B.V., Adax dakwerken B.V.,
Ben Roos Dakbedekkingen B.V., Blom Dakwerken B.V.,
Boko B.V. Dakbedekkers, Brock Dakbedekkingen B.V.,
Broeksteeg Uden B.V., Caspers Dakwerk B.V., Cockerits Dak en Wand B.V., Consolidated Nederland B.V.,

Dakbedekkingsbedrijf Elro, Dakbeheer B.V.,
Dakdekkersbedrijf Admiraal v.o.f., Dakdekkersbedrijf
Arend Barkhuis, Dakdekkersbedrijf Jalving B.V.,
Dakon Techniek B.V., Dakvisie Nederland B.V., Elro
Dakveiligheid, ERDO B.V., Gebr. Janssen BV, Heesmans
Dakwerken B.V., Hendrikx Dak en Gevel, Hilkhuysen
Dak Techniek, Hollanddak B.V., Installatiebedrijf
Werkendam B.V., Kewodak B.V., Klijn Dakbedekkingen
B.V., Kunststof Dak Nederland, Löwik Daktechniek B.V.,
Lukasse Dakbedekkingen Goes, Maasdak Dakbedekkingen B.V., Manning Dakbedekking, Martens Dakbedekkingen B.V., Mastum Daksystemen B.V., Olster
Dakwerken B.V., Oranjedak West - vest. Middelburg,
Oranjedak West - vest. Wateringen, Oranjedak West vest. Zwijndrecht, Oranjedak Zuid - vest. Best,
P. Ummels Dakbedekkingen, Patina Dakbedekkingen
Andijk B.V., Patina Dakbedekkingen Beverwijk B.V.,
Roof Care Holland, Roofing Service Nederland B.V.,
Rosmalen Dakbedekkingen B.V. , Schiebroek Dakbedekkingen Best B.V., SRC Dakmanschap, Strijland
Dakbedekking B.V., Terpstra Daktechniek, Tonny
Kerkhof, Udo B.V., Van Doorn Dakspecialist B.V.,
Van Hoek Dakbedekkingen B.V., Van Venrooy Dakbedekking, W.H. van de Kamp Dakbedekkingen B.V.,
Weijers Eikhout Platte Daken B.V., Wildschut Dakbedekkingen, Zaanstad Dakwerken B.V. n
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2000

Wat nooit veranderen zal, is de
bijzondere gevoeligheid van de
bouwnijverheid voor perioden
van hoog- en laagconjunctuur.
We merken dat anno 2010 en
zagen dat in de jaren die aan de oprichting van TECTUM vooraf
gingen. Rond 1998 maakt de dakbedekkingsbranche zich grote
zorgen. De personeelsgroei laat te wensen over, er is sprake van
een groot verloop en vergrijzing ligt op de loer. Op termijn dreigt
een tekort aan vakkundig personeel, hetgeen uiteindelijk de
doodsteek voor de sector kan betekenen. Bovendien wordt het
verkeer in Nederland drukker en drukker waardoor het opleidingscentrum in Nieuwegein steeds lastiger te bereiken is.

Oprichting van TECTUM. Tevens
millenniumwisseling. Het jaar
2000 staat op de derde plaats
van warmste jaren sinds 1901.
Het is het jaar dat het Europees Kampioenschap voetbal in
België en Nederland wordt
georganiseerd. Frankrijk wint
dat toernooi overigens. Het
jaar 2000 gaat de boeken in
als recordjaar voor schadebedragen door grote branden.
Zo ontploft in mei SE Fireworks, hetgeen in Enschede
tot een enorme vuurwerkramp
leidt. Het is ook het jaar
dat Nederland prima presteert
op de Olympische Spelen.
Pieter van den Hoogenband won
twee keer goud. Inge de Bruin
en Leontien Zijlaard-van
Moorsel ieder zelfs drie
keer. Nederland wordt in 2000
geregeerd door het tweede
paarse kabinet Kok. Rusland
begroet Poetin als nieuwe
president. Voorts spat in
2000 de internetzeepbel uit
elkaar. Het online computerspel ‘The Sims’ wordt geïntroduceerd. Eind 2000 telt
Nederland nagenoeg 16
miljoen inwoners.

Werkgevers en werknemers steken de koppen bij elkaar en
brengen de plussen en minnen in kaart. Al snel is men het erover
eens dat opleidingen een belangrijk instrument kunnen zijn om
de instroom van jonge dakdekkers te vergroten en vroegtijdige
uitstroom te voorkomen. Vervolgens vroeg men zich af of een
samenwerkingsverband voor de dakbedekkingsbranche een
haalbare kaart zou kunnen zijn.
Een samenwerkingsverband, zo werd in de bouw aangetoond,
kon een positieve wending geven aan de arbeidsmarkt in de
dakbedekkingsbranche. Er wordt een onderzoeker benaderd
die eind januari 2000 het licht min of meer op groen zet.
Op 17 februari 2000 wordt het initiatief tot oprichting door
iedereen onderschreven.

Huidig TECTUM-directeur Karel-Jan Batenburg werkt vervolgens
een beheersplan uit over de toekomstige structuur van het
landelijk samenwerkingsverband dakenbranche. In maart 2000
wordt dit voor het eerst aan de ondernemingen voorgelegd.
“De noodzaak tot instroom, minder risico bij de bedrijven, herplaatsing van kandidaten, in gezamenlijkheid werken, imagoverbetering bij nieuwe instroom en uitvalbeperking; het zijn
zaken die met een landelijk samenwerkingsverband gerealiseerd
kunnen worden,” zo sprak Batenburg destijds.
Men bleek zich daarin te kunnen vinden. Uiteindelijk zetten de
sociale partners in juni 2000 hun handtekening. Het door werkgevers en werknemers bestuurde samenwerkingsverband voor
de dakenbranche is een feit. n

Carrière maken in de
dakbedekkingsbranche
was in de zeventig- en
tachtiger jaren geen
vanzelfsprekendheid. Er
was geen opleiding die je
opleidde tot dakdekker.
Het beroep stond in laag
aanzien. Als er niets
anders voor je was, zo
redeneerde men, dan kon
je altijd nog dakdekker
worden. Wilde je hard
werken, was je een
doorzetter en had je een
beetje geluk, dan kon je
het tot voorman schoppen. Gepensioneerd dakdekker Theo van der
Schaaf uit Zwijndrecht
weet er alles van.

Theo van der Schaaf

De neus van de dakdekker
A

ls zovele dakdekkers begon hij in 1974
met sjouwen en slepen. Bitumen blokken hakken voor de ketel. Loodzwaar en
vrij gevaarlijk werk. RI&E, A-blad Platte
daken, arbocatalogus of veiligheidscursussen
van TECTUM, die bestonden niet. Veilig werken
op hoogte, daaraan gaf je zelf inhoud.
Van der Schaaf: “In de praktijk kwam het erop
neer, dat er alleen iets over een sparing werd
gelegd. Daarmee hield het op. Bij renovatiewerk
zaagde je ondertussen rustig aan asbesthoudende tegels. Stond je volop in het stof. Wisten
wij veel. Bij het branden op isolatie kwam
formaldehydegas vrij. Je stikte je de moord.
Van arborisico’s had niemand gehoord. Ik heb
jongens onder de brandwonden gezien. Hielden
Theo van
der Schaaf
met oudwerkgever
Stefan van
der Linde

ze de tuit van de gieter naar voren in plaats van
naar achteren als ze ermee rondliepen. Als ze
zich verstapten ging dat klotsen en zaten ze
onder de prut. Ik heb kachels in de hens zien
staan. Werd er afgestrooid met fijn grind. Dat
werd met daklak gedaan die zo brandbaar als
de pest was. Een collega plaatste eens een
shingletje op nog geen twee meter hoogte. Hij
viel naar beneden, hartstikke dood, nek gebroken. Veiligheid leerde je in de praktijk. Er was
geen verplichte C1-cursus. Ben je mal. Volgens
mij was dakdekker geen gezond beroep. Als ik
me na het werk gedoucht had en een schoon
wit hemd had aangetrokken, dan zag ’s avonds
de boordrand al bruin van de bitumen die uit
m’n poriën kwamen. Zelf was ik een heel voorzichtige dakdekker. Ruzie, stoeien op het dak,
ik moest er niets van hebben. Je had elkaar
nodig en moest op elkaar kunnen vertrouwen.
Saamhorigheid was belangrijk. De jongen achter de rol hield tijdens het gieten de dakrand
voor je in de gaten en waarschuwde als je die te
dicht genaderd was. In mijn ploeg was iedereen
alert. Daar zorgde ik voor. Ik vertrouwde tevens

De notendop van 2000

op mijn neus. Klinkt misschien raar, maar de
geur van het dakdekken wordt je vertrouwd. Ik
wist dat er iets aan de hand moest zijn zodra
die geur veranderde. Zo heb ik heel vaak een
beginnende brand ontdekt.”

De praktijk
Theo’s werkdag zag er simpel uit. “Je stond om
zeven uur ’s ochtends op het dak ongeacht de
locatie. Amsterdam of Groningen, dat was om
het even. Je stond er. Nu mag je al blij zijn als
ze om zeven uur voor de zaak staan. Je werkte
door tot het dak dicht was. Dat was vanzelfsprekend. Nu stoppen ze om half vier en gaan
richting huis. De vakliefde, zoals wij die hadden,
die bestaat niet meer.” Dat vak leerde Theo in
de praktijk van zijn voorman. “Dat is het mooiste wat er is; leren in de praktijk. De voorman
deed het voor en jij deed het na. Op een
gegeven moment mocht je gaan voordekken
en allengs ging dat dan verder. Zo maakte je
carrière op het dak. Met iedere stap kreeg je er
weer een paar centen bij. Totdat je op zekere
dag zelf de voorman bent en leerlingen opleidt.

Prachtig vond ik dat.” Na vijf jaar begon het
zware werk zijn tol bij Theo te eisen. Hij kreeg
last van zijn gewrichten en besloot het roer om
te gooien. Hij schreef zich in voor de Patroonscursus van PBNA. Anderhalf jaar lang dook hij
’s avonds na het werken in de boeken. “Ik vond
leren erg moeilijk. Ik had alleen lagere school
en dan ineens zoiets. Mijn baas zou de opleiding evenwel betalen als ik slaagde. Dat lukte.
Apetrots was ik.” Uiteindelijk kwam Theo in
de servicedienst van zijn werkgever terecht.
“Daarvan heb ik nog het meeste geleerd. Je
komt zo veel problemen tegen. Vooral op het
terrein van bouwfysica. Je leert dan pas echt
goed naar een dak te kijken.”

Zijn loopbaan bracht Theo vervolgens als
bedrijfsleider/beheerder naar L. van der Linde
Dakbedekking in Zwijndrecht. In 1994 openbaarde zich een spierziekte waardoor hij
gedeeltelijk in de toenmalige WAO terechtkwam. Hij schoolde zich om tot bouwcalculator/
werkvoorbereider en bleef aan het werk tot aan
zijn pensioen, nu driekwart jaar geleden… n

* Het licht gaat op groen voor het Landelijk Samenwerkingsverband TECTUM * In juni wordt het
operationeel * TECTUM gaat werven, selecteren, uitplaatsen, het laat leerling-dakdekkers opleiden en gaat deelnemende bedrijven
begeleiden * In Mierlo en Beilen worden regionale opleidingslocaties ingericht * Bij de start van het opleidingsjaar in september, heeft TECTUM 50 leerling-dakdekkers in dienst ***
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Het jaar 2001 staat in het teken van verdere op- en uitbouw. Stap voor
stap krijgt de huidige structuur van de dakbedekkingsbranche haar vorm.
Vanaf het moment van oprichting treden (jonge) werknemers voor de
duur van hun opleiding niet meer in dienst van een individuele werkgever, maar van het Landelijk Samenwerkingsverband Dakenbranche.
Zo heette de voorloper van TECTUM indertijd. Daarmee treedt het samenwerkingsverband op als werkgever en draagt de risico’s die aan dit
dienstverband verbonden zijn. Tegen een bepaalde inleenvergoeding
wordt de leerling uitgeplaatst naar het deelnemende bedrijf om de fijne
kneepjes van het vak in de dagelijkse praktijk te leren. Na de beroeps-

Veiligheid troef

Het jaar gaat rampzalig van
start met de dramatische
verbranding van 14 jongeren
tijdens de oudejaarsviering
in café ‘Het Hemeltje’ in
Volendam. In september worden
de VS getroffen door een
terroristische aanval van AlQaeda op de Twin Towers met
duizenden doden als gevolg.
Operatie ‘Enduring Freedom’
is daarop het antwoord om het
netwerk van Osama bin Laden
in Afghanistan uit te schakelen. In 2001 wordt Pim
Fortuyn lijsttrekker van
Leefbaar Nederland. Ad Bos
onthult dat er in de bouw
illegale prijsafspraken zijn
gemaakt. George Walker Bush
wordt beëdigd als president
van Amerika. De eerst iPod
komt op de markt. De Nederlandse televisie viert haar
50ste verjaardag. Tien jaar
geleden kostte een liter Euro
95 gemiddeld Euro 1,12 aan de
pomp, nu is dat gemiddeld
Euro 1,47. Een stijging van
nagenoeg 32%. Gedurende tien
jaar TECTUM werd PSV zes keer
landskampioen, AJAX twee keer
en AZ en FC Twente ieder één
keer.

In het voorjaar van 2001 worden de
activiteiten van TECTUM voor de
eerste keer geëvalueerd tijdens de
onderhandelingen voor de nieuwe
CAO BIKUDAK. Dit pakt gunstig uit.
CAO-partijen zijn het eens over de
toegevoegde waarde die TECTUM
voor de dakbedekkingsbranche
teweeg brengt. Tijdens diezelfde
CAO-onderhandelingen wordt evenwel ook vastgesteld, dat er voortvarender gewerkt moet worden aan
goede arbeidsomstandigheden.
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, als gevolg van risicovolle arbeidsomstandigheden, blijken partijen een doorn in het oog
te zijn. In CAO-verband wordt de
verbetering hiervan dan ook een

speerpunt van beleid. De toen nog
bestaande Sectorraad Bitumineuze
en Kunsstof dakbedekkingsbedrijven ontwikkelt hiervoor een aanpak
en gaat deze uitvoeren. Er wordt
een arboconvenant tot stand gebracht dat alle partijen, de overheid
incluis, onderschrijven. De dakbedekkingsbranche gaat vanaf dat
moment aan de slag om veilige en
gezonde arbeidsomstandigheden
blijvend binnen ieders bereik te
brengen. Hiervoor worden ondermeer vier arbovoorlichters aangetrokken die preventief en corrigerend in de praktijk zullen gaan
optreden. Vanwege wijzigingen
in de sociale zekerheidsstructuur
wordt het dit jaar tevens duidelijk
dat de Sectorraad haar wettelijke
status zal gaan verliezen. n

2001

kwalificatie keert de leerling terug in
dienst van het bedrijf dat hem bij het
samenwerkingsverband heeft aangebracht. In die periode is TECTUM dus
nog geen opleidingsbedrijf zoals nu,
maar een instantie die alleen werk maakt van werving en selectie.
De (beroeps)opleidingen, OKD en korte cursussen worden indertijd georganiseerd door SBD. In 2001 staan die letters voor Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche. De vakdocenten zijn ook in dienst
van SBD en niet van TECTUM. n

Ondertekening van het convenant

TECTUM presenteert zich dit jaar eveneens voor de allereerste keer op de
Internationale Bouwbeurs in Utrecht. Bovendien kondigen de vakbonden in
deze jaargang aan dat ze hun bestuurlijke rol in 2002 wensen te beëindigen.

De notendop van 2001

* De activiteiten van TECTUM worden geëvalueerd door CAO-partijen * TECTUM presenteert zich voor
de eerste keer op de Bouwbeurs * Arboconvenant in dakbedekkingsbranche * Er wordt een projectmatige aanpak ontwikkeld voor goede
arbeidsomstandigheden * Vakbonden willen hun bestuurlijke rol in TECTUM beëindigen ***
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2002

Het verhaal over groei zet in
2002 onverminderd door.
In februari worden de takenpakketten van SBD en TECTUM
tegen het licht gehouden
met een belangrijke verschuiving als resultaat. Omdat de Wet
Educatie Beroepsopleidingen (WEB) een strikte scheiding aanbrengt tussen de ‘uitvoering’ en de ‘kwaliteitsbewaking’ van de

beroepsopleidingen, wordt de uitvoering van de Primaire en
Voortgezette Opleiding Dakdekker, specialisatie Bitumineus en
Kunststof Dakdekken voortaan door TECTUM georganiseerd.
Dat gebeurt vanuit drie opleidingslocaties (Nieuwegein, Beilen
en Mierlo). Met behoud van haar oorspronkelijke taken is
TECTUM vanaf dat moment tevens opleidingsbedrijf geworden.
Het praktijkgedeelte van de vakopleidingen vindt in erkende
leerbedrijven plaats onder de leiding van een erkende leer-

Pariteit ontbonden
Met de toebedeling van de beroepsopleidingen gaat TECTUM
voortvarend aan de slag. Een groot deel van het docentenkorps treedt in dienst van het opleidingsbedrijf en binnen
korte tijd kan al een toename van het aantal opleidingsplaatsen in de vakopleidingen worden genoteerd.
Bovendien wordt bedrijven concrete ondersteuning aangeboden om planmatigheid in scholing
en opleidingen te bereiken. Ook daarvan wordt
grif gebruik gemaakt. Met de toename van het
aantal leerling-dakdekkers groeit tevens de
behoefte naar een goed geoutilleerde praktijk-

meester. TECTUM wordt in dit jaar als leerbedrijf erkend door de
voorloper van Fundeon, LOB Bouwradius. Met deze switch verandert de structuur in de dakbedekkingsbranche. Omdat daarnaast
de Sectorraad Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche
haar wettelijke status verloren heeft en dus niet meer bestaat,
wordt besloten om takenpakketten ineen te gaan schuiven.
SBD heet vanaf dat moment Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingsbranche. En zo heet SBD nog steeds. n

Hans Crombeen is sectorbestuurder Bouw
bij FNV Bouw & Infra. Hij legt uit waarom
werknemersorganisaties de bestuurspariteit van TECTUM in 2002 loslieten.
Hans Crombeen

ruimte in Nieuwegein. Er ontstaan verbouwingsplannen voor het opleidingscentrum. Wat verder
nog van belang is, is dat werknemersorganisaties hun voornemen waarmaken om uit het
bestuur van TECTUM te stappen. n

SF BIKUDAK en de euro’s
Het Sociaal Fonds BIKUDAK is
ontstaan uit een fusie van het
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds,
het Aanvullingsfonds en het
Scholingsfonds voor het
Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijf.

Opleiden kost geld, maar het betaalt zich altijd terug

In het jaar 2002 wordt de
euro in elf Europese landen
ingevoerd. Het tijdperk van
de gulden is daarmee achter
de rug. Pim Fortuyn wordt dit
jaar vermoord. Prins Claus
sterft. Heuglijker nieuws is
dat Willem Alexander en
Maxíma Zorreguieta trouwen.
Feyenoord wint in eigen huis
de Europa-cup door Borussia
Dortmund met 3 – 2 te verslaan. De Tom-Tom navigator
komt op de markt.

Het wordt gefinancierd door afdrachten van
werkgevers en werknemers. Eén van de doelstellingen van dit fonds heeft betrekking op de
financiering en/of subsidiëring van de (beroeps)
opleidingen en het (laten) doen van onderzoek
naar opleidingsbehoeften en verdere professionalisering van bedrijven en medewerkers in de
dakbedekkingsbranche. In dit kader verstrekt
het fonds vergoedingen aan TECTUM. Daarnaast
worden er vergoedingen verstrekt voor de
verlet- en cursuskosten aan de dakbedekkingsbedrijven. n

Gespot op de diploma-uitreiking: een vakidioot is niet gek!

De notendop van 2002

Gewetenskwestie
“Vanuit mijn vakbondsportefeuille ben ik gekozen tot voorzitter van FNV Waterbouw. De waterbouw heeft een eigen uitvoeringsorganisatie
waar 23 mensen werken. Bij deze uitvoeringsorganisatie fungeer ik als werknemersvertegenwoordiger in het bestuur. In die hoedanigheid
ben ik dus tevens werkgever van dit personeel.
Dat is een lastige klus, omdat wij van nature
geen werkgever zijn. Bij mogelijke arbeidsconflicten zou een gewetenskwestie kunnen
ontstaan. Als vakbond behartig je namelijk de
belangen van werknemers. Maar wat doe je als
je zowel werkgever als de vakbondsbestuurder
bent die met het ontslag voor een vakbondslid
van deze uitvoeringsorganisatie geconfronteerd
wordt? Hoe stel je je op als er gereorganiseerd
gaat worden? Welke pet zet je dan op? Een
soortgelijke situatie had zich ook kunnen voordoen indien wij in het bestuur van TECTUM
waren blijven zitten. Dat zou niet zuiver zijn en
lastige discussies kunnen oproepen over integriteit.” Geen formele bestuursinvloed meer op
de koers van TECTUM sinds 2002, maar indirect
toch ook weer wel. Crombeen: “Net als de werk-

gevers bevorderen werknemers via het ‘Sociaal
Fonds BIKUDAK’ de deelname aan de beroepsopleidingen. Daar betalen wij aan mee. Het
Sociaal Fonds BIKUDAK kent een paritair
bestuur. Daar zitten wij in. Vanuit die positie
houden wij heel goed in de gaten waar de
euro’s van het Sociaal Fonds naar toe gaan.
Wij worden hiervan uitstekend op de hoogte
gesteld. De wijze waarop dit gebeurt, hoeft van
mij niet te veranderen. TECTUM kent wat dat
betreft de spelregels goed en gedraagt zich
daarnaar. TECTUM is dominant in de markt. Het
is de vraag of er ooit een concurrent opstaat. Of
TECTUM er in deze vorm over pakweg vijf jaar
nog steeds staat, kan ik niet zeggen. Dat hangt
van een heleboel factoren in het onderwijsveld
af, maar ook van TECTUM zelf. Stel dat TECTUM
allerlei commerciële activiteiten gaat organiseren, dan zouden we de financiering kunnen
heroverwegen omdat TECTUM daarmee inzet
op zelfstandigheid. Voorlopig valt het onderwijs
voor de dakbedekkingsbranche nog te financieren. Zolang dat kan, houden we de zelfstandigheid in stand.” n

* TECTUM wordt als leerbedrijf erkend * De uitvoering van de beroepsopleidingen komt bij TECTUM *
Sectorraad houdt op te bestaan * SBD richt zich op arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt * Meer opleidingsplaatsen in vakopleidingen * Verbouwingsplannen voor Nieuwegein * Werknemers stappen uit het bestuur ***
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In 2003 worden er in de CAO BIKUDAK afspraken gemaakt over
internationale solidariteit. Dit is uiteindelijk de TECTUM-Award
geworden. Tijdens de diploma-uitreiking van 2003 wordt deze
prijs voor de eerste keer uitgereikt aan de vier leerling-dakdekkers die de primaire opleiding met het beste resultaat doorlopen
hebben. Na beraad wordt besloten om het dakbedekkingsproject
in 2004 te gaan uitvoeren aan een weeshuis in de Moldavische
hoofdstad Chisinau. Dit weeshuis bestaat uit één groot complex
van vijf gebouwen en biedt onderdak aan 700 kinderen in de
leeftijd van 7 tot en met 16 jaar. Onder barre omstandigheden
zal hier in 2004 in een week tijd één van de daken door de

TECTUM-Award winnaars worden bedekt. TECTUM organiseert
en begeleidt dit dakbedekkingsproject. Naast de beroepsopleidingen, gaat TECTUM ook de korte cursussen en de Ondernemers- en Kaderopleidingen (OKD) voor de dakbedekkingsbranche verzorgen. Daarmee komen alle opleidingsactiviteiten
onder het regime van TECTUM terecht en kan er met recht
gesproken worden over TECTUM als ‘hèt’ opleidingsbedrijf voor
de dakbedekkingsbranche. De structuur in de dakbedekkingsbranche heeft haar definitieve vorm gekregen. TECTUM neemt
de laatste docenten van SBD over die, omwille van deze opleidingen, daar nog steeds in dienst waren. Ook wordt dit jaar de

2003

verbouwing van het opleidingscentrum Nieuwegein afgerond.
De vernieuwde locatie met
nieuwe praktijkhallen en theorielokalen wordt feestelijk heropend. Voorts verlaat TECTUM de regionale opleidingslocatie
Beilen om in Hoogeveen nieuw onderdak te betrekken. Vanaf
2003 gaat TECTUM zwaar inzetten op veiligheid op hoogte. Alle
leerlingen die in dienst zijn van TECTUM volgen voortaan in het
primaire niveau verplicht de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op
het Dak’. n

Balans in zorg- en
werktaken
Eén van de eerste vrouwelijke deelnemers aan de OKD is Femke Wild-

schut. In 2000 stond zij aan het begin van haar carrière in de dakbedekkingsbranche. Haar vader, Henk Wildschut, was destijds in Beverwijk
voor het tweede filiaal van groothandelsfirma Dakcenter Witex op zoek
naar een vestigingsleider. Hij komt uit bij zijn eigen dochter.

A

nno 2010 treffen we Femke in Alkmaar aan,
eveneens als vestigingsleider van Dakcenter
Witex. Sinds die begintijd is er in haar leven een
hoop veranderd. Daarvan is misschien wel het
allerbelangrijkste dat ze moeder is geworden
van twee kinderen, Suus en Jort. Dat betekent
organiseren, plannen en af en toe schipperen
tussen de zorg- en werktaken. Gelukkig heeft
ze een oppasmoeder met een gouden randje.
“Daar zijn m’n kids drie dagen per week onder
dak en dat gaat erg goed. Ook werk ik regelmatig vanuit huis. Dat gaat naar behoren. In het
begin moest ik er wel aan wennen, dingen loslaten op de zaak. Dat moet je leren. Maar ik heb
een geweldige collega als rechterhand en dat
scheelt.” Wat in die tien jaar nog steeds overeind staat, is dat Femke liever met mannen dan
met vrouwen werkt en dat ze nog steeds veel
profijt heeft van haar oorspronkelijke achtergrond als manager bij een technisch uitzend-

bureau en van de OKD-opleiding. Omdat ze
vanaf het prille begin betrokken was bij de
opbouw van de handelspoot van Witex in
Beverwijk kwam de aldus opgedane werkervaring haar goed van pas bij de inrichting van het
filiaal in Alkmaar. Het moet gezegd, het ziet er
gelikt uit daar in de kaasstad.

Uitdagingen
Werken in een familiebedrijf biedt mogelijk wat
voordelen, maar niet alleen. Femke: “Het communiceert misschien wat eenvoudiger, maar het
is heus niet zo dat we telkens over zaken praten
als we elkaar zien. Daarbij ben ik me bewust
dat ik de dochter van de baas ben en in een
mannenwereld werk. Ik probeer me dan ook
dubbel te bewijzen. Ik wil geen uitzonderingspositie innemen. Bij Witex wordt geen onderscheid gemaakt tussen personeel en familie.
Dat betekent dat ik, net als iedereen, omzet

moet maken, want daarop rekenen we elkaar
zakelijk af. Ik mag me gelukkig prijzen met
trouwe klanten. Daar is dan ook keihard aan
gewerkt. Klanten naar binnen halen is één,
klanten behouden is twee. Aan klantenbinding
werken we actief. Daaraan wordt trouwens in
de OKD aandacht besteed. Zo organiseren we
eens in de zoveel tijd een workshop of training
hier op de zaak. Nodigen we gericht relaties uit:
dakdekkers, installateurs, klussenbedrijven of
aannemers. Schuiven we de boel aan de kant,
bijvoorbeeld voor een productdemonstratie. Ik
heet iedereen welkom en vervolgens houdt een
leverancier of andere deskundige een aanstekelijk verhaal. Daarna volgt de praktijk. Die mix
tussen theorie en praktijk is een belangrijke
trigger. Vervolgens na afloop een hapje en
drankje. Het zit meestal stampvol. Zo vol, dat
we geregeld in twee tot vier groepen moeten
werken. Van belang is, dat je wat te melden
hebt en dat je de relaties iets nieuws kunt laten
zien. Zo maar wat mensen uitnodigen omdat
het gezellig is, werkt niet. Wat we ook doen is
een open huis organiseren of een speciale relatiedag. Dakcenter Witex is een no-nonsense
bedrijf. Wij proberen altijd goed met iedereen
te communiceren. Voor ons geldt ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’.” Voor de
komende periode heeft Femke best wat pijlen
op haar boog. “Voor Alkmaar heb ik een groeiscenario in mijn hoofd. We zitten hier nu twee
jaar maar nog niet iedereen kent ons. Dat wil
ik dus veranderen. Uitdagingen genoeg…” n

In 2003 wordt Saddam Hoessein
gepakt. Zowel de Concorde als
de Columbia Spaceshuttle storten neer. Lance Armstrong wint
voor de vijfde keer op rij de
Tour de France. Michael
Schumacher wordt voor de zesde
keer wereldkampioen. Arnold
Schwarzenegger houdt het witte
doek voor gezien als hij wordt
gekozen tot gouverneur van
Californië. Het jaar is het
warmste jaar ooit. In het
Limburgse Arcen wordt een temperatuur gemeten van gemiddeld
37,8 graden Celsius. Op 20
maart start ‘Operation Iraqi
Freedom’, de aanval op Irak.
Volkert van der G. gaat 18
jaar de cel in voor de moord
op Pim Fortuyn. KLM en Air
France gaan een huwelijk aan.
De vogelgriep breekt uit.
Frans Bauer heeft een enorme
hit met ‘Heb je even voor
mij’.

Leertraject op de Stellingforten in 2003

Femke Wildschut

De notendop van 2003

* TECTUM gaat de korte cursussen en OKD verzorgen * Jaarlijks dakbedekkingsproject in een ontwikkelingsland * Hiervoor wordt de TECTUM-Award ingesteld * Feestelijke heropening opleidingscentrum Nieuwegein * Nieuwe regionale
opleidingslocatie in Hoogeveen * In alle opleidingen en cursussen wordt zwaar ingezet op veiligheid en gezondheid ***
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2004

In 2004 verschijnt het eerste nummer
van het TECTUM-Journaal. Het wordt
gedrukt op dikker papier dan de huidige
edities. Er werken bij TECTUM inmiddels
acht docenten en zes personen voor de
administratieve ondersteuning. De specifieke aandacht voor veiligheid
op hoogte krijgt jaar dit verder zijn beslag. Leerling-dakdekkers worden
concreet getraind in het aanbrengen van collectieve veiligheidsmiddelen
en in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Om
deze reden wordt de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ volledig vernieuwd. De verbouwing die in 2003 van Nieuwegein een modern
geoutilleerd opleidingscentrum maakte, wordt in 2004 weer ter hand
genomen. Eén praktijkhal van het opleidingscentrum wordt namelijk

ingericht als veiligheidshal met zogenaamde ‘Doedaken’, terwijl een
ander dak als ‘Demonstratiedak’ wordt bestemd. De opening wordt spectaculair vormgegeven met een Daksymposium. In de OKD gaat TECTUM
meer aandacht besteden aan arbozorg, verzuimbeheer en reïntegratie.
De 2000ste scholingsdag is een feit en TECTUM gaat EVC-trajecten uitvoeren. Voor de allereerste keer wordt tijdens een diploma-uitreiking de
Koos Bechtold Prijs uitgereikt. Deze prijs is een hommage aan de ouddirecteur/voorzitter van branchevereniging VEBIDAK. Bechtold was
bijzonder betrokken bij scholing en opleidingen. De prijs is bestemd
voor degene die zich als beste kwalificeert voor de OKD-Top. Dit jaar
ontwikkelt TECTUM talloze nieuwe korte cursussen (Voldoend Onderricht
Persoon op het Dak, Basisopleiding Heftruckchauffeur, Verwerking Zink,
Steigerbouwer A en Communicatie voor Voorlieden en Uitvoerders). n

De aanleg van het kersverse ‘Demo-dak’

Bart-Jan Pompen

De draai gevonden?

In 2004 wordt Theo van Gogh
vermoord. Prinses Juliana en
Prins Bernhard overlijden. Een
verschrikkelijke tsunami met de
kracht van 9.15 op de schaal
van Richter raast over Azië met
290.000 doden als gevolg. Ruim
1.300 schoolkinderen worden in
het Oost-europese Beslan gegijzeld. Het online computerspel
‘World of Warcraft’ verschijnt
op de markt. De Europese Unie
wordt met tien lidstaten
uitgebreid. Op de Olympische
Zomerspelen in Athene presteert
Nederland naar behoren. Leontien Zijlaard-van Moorsel,
Pieter van den Hoogenband, Inge
de Bruin en Anky van Grunsven
zorgen voor gouden medailles.

De eerste winnaar van de Koos Bechtold Prijs is Bart-Jan Pompen uit Horssen. In 1990

begint hij als werkvoorbereider in de dakbedekkingsbranche. Voor dit werk heeft hij geen
bouwgerelateerde opleiding gevolgd, maar wel een MEAO-opleiding in commerciële richting
afgerond. Het onderhouden van in- en externe contacten, het organiseren en aansturen van
mensen en processen, hij leerde het gaandeweg, in de praktijk.

M

et de tijd bouwt Pompen een eigen relatienetwerk op. Hij krijgt
kansen van zijn voormalige werkgever en grijpt deze met beide
handen aan. “Ik miste technische kennis op het gebied van
daken. Mijn werkgever wilde dat ik derhalve de OKD-Kader zou volgen.
Dat deed ik. Ik moet zeggen, dat ik er veel van opgestoken heb, vooral
op het terrein van bouwkunde, dakbedekkingsconstructies en bouwfysica. Een aantal modulen, zoals organisatie en werkplanning, calculeren en offerte lezen, kwam overeen met de lesstof op de MEAO. Voor
mij waren die vakken relatief simpel.” Na zes jaar is Pompen bedrijfsleider. Een baan waarin hij het naar zijn zin heeft. Na de OKD-Kader volgt
hij de OKD-Top waarin hij de ondernemersvaardigheden leert. Ook daarvoor slaagt hij en mag zich derhalve een trots bezitter noemen van het
diploma OKD Ondernemer.
Pompen: “Als ondernemer gekwalificeerd, desondanks voelde dat niet
zo. Ik zoek het in de combinatie van een leuke baan en quality time.
Ik ben ook niet zo ambitieus zoals een ondernemer hoort te zijn. Mijn
sterke kanten liggen in het contact met klanten en afspraken nakomen.”
Kortom, na een zeventienjarig dienstverband vertrekt Pompen. Zo maar,
zonder een andere baan in het verschiet te hebben. “Ik zat niet meer
lekker in m’n vel. Ik ben de eerste die daaruit consequenties trekt. Dan
ga ik weg. Het maakt me niet uit dat ik op zo’n moment geen werk heb.”

De notendop van 2004

Pompen zit echter niet lang werkloos thuis, want al snel wordt hij
benaderd voor de functie van vestigingsleider van een nieuw op te zetten
vestiging van een groot dakbedekkingsbedrijf. Hij hapt toe. Hij bouwt
deze op en de geschiedenis herhaalt zich. Ook nu weer zonder uitzicht
op werk, vertrekt hij. Te weinig quality time. “Ik heb er veel geleerd,
maar voelde me als ondernemer niet gelukkig.” Weer zit hij thuis en
weer duurt dat niet lang. Een dakbedekkingsbedrijf vraagt hem voor de
acquisitie en bedrijfsvoering. Daar gaat hij op in. Het wordt eentonig,
na een jaar vertrekt hij. Dit keer is dat onvrijwillig. Pompen: “Het bedrijf
werd geraakt door de economische crisis met financiële problemen als
gevolg.” Wederom rinkelt niet lang daarna de telefoon in huize Pompen.
Er volgt een afspraak en er is een click. Na een aantal omzwervingen in
de dakbedekkingsbranche, treffen we Bart-Jan Pompen aan bij de
vestiging van Consolidated Nederland in Son. Daar is hij CTA, oftewel
Commercieel Technisch Adviseur. Zijn taak? “Zorgen dat we mee mogen
doen met aanvragen, offertes opstellen en opdrachten binnenhalen. Ik
doe dat niet alleen maar in teamverband, maar met z’n vieren en het hele
team dat daarachter zit, zoals de calculatie en uitvoering. Ik heb het
ontzettend naar m’n zin. Ik kan goed met mensen overweg. Het is een
functie die me ligt. Ik heb de stress niet die een ondernemer heeft, kan
vaak van huis uit werken en houd voldoende vrije tijd over. Wat wil je
nog meer?” Bart-Jan Pompen heeft zijn draai gevonden. n

EVC en verzilvering

Dakdekkers die al jaren in de dakbedekkingsbranche werken maar
nog nooit een diploma hebben
behaald kunnen dat vanaf 2004 via
een speciaal traject in huis halen.
Dat traject wordt EVC genoemd. De letters EVC
staan voor Erkenning van eerder Verworven
Competenties. Bij EVC wordt gekeken wat een
(oudere) dakdekker gedurende zijn loopbaan
aan praktijkervaring heeft opgedaan. Die praktijkervaring wordt gespiegeld aan de kwalificatie-eisen voor het diploma dakdekken op primair
niveau (tegenwoordig niveau 2). Wordt er een
gat in de (praktijk)kennis vastgesteld (bijvoorbeeld op het terrein van kunststof ), dan hoeft
de dakdekker alleen daarvoor aanvullende scholing te volgen. Hiervoor volgt uiteindelijk een
toets. Pakt deze positief uit, dan wordt de dakdekker gediplomeerd. Daarmee krijgt hij de formele erkenning die hij op grond van zijn jarenlange ervaring verdient. Voor bedrijven levert
EVC als voordeel op dat de toegevoegde waarde
van het personeel toeneemt. Ondernemers kunnen het kwalificatieniveau namelijk aantonen. n

* TECTUM biedt veilig en gezond werken specifiek in de beroepsopleidingen en korte cursussen aan * Leerlingen worden concreet
getraind in het aanbrengen van collectieve veiligheidsmiddelen en in het gebruik van PBM’s * De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ wordt volledig vernieuwd * Er worden nieuwe cursussen ontwikkeld * Eén praktijkhal van het opleidingscentrum wordt ingericht als veiligheidshal met zogenaamde ‘Doe-Daken’ met een
ander dak als Demonstratiedak * In de OKD gaat TECTUM meer aandacht schenken aan arbozorg, verzuimbeheer en reïntegratie * De 2000ste scholingsdag is een feit
* TECTUM gaat ‘EVC-trajecten’ uitvoeren * De Koos Bechtold Prijs wordt ingesteld * Het eerste nummer van het TECTUM Journaal verschijnt ***
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In 2005 gaat de kwalificatiestructuur voor de dakbedekkingsbranche langzaam op de helling. Het competentiegericht opleiden
doet zijn intrede. Het competentiegericht opleiden zet de leerling
centraal waarbij diens beroepspraktijk als uitgangspunt dient.
Vanzelfsprekend zal de leerling in deze nieuwe structuur parate
vakkennis bijgebracht worden om een dak goed te kunnen bedekken. Zijn basisvaardigheden moeten in orde zijn. Maar daarom
gaat het niet meer alleen. Ook zijn werkhouding moet kloppen.
Hij moet in de praktijk goed functioneren, zowel als individu als in
teamverband. Hij moet flexibel en probleemoplossend ingesteld
zijn en zich goed gedragen. Een goede dakdekker dient voortaan,
naast puur vakmatige kennis, ook over zogeheten burgerschapscompetenties te beschikken. Uiteindelijk zal hij voor zijn vak-

diploma op beide onderdelen worden beoordeeld. Na veel overleg
wordt in 2005 een blauwdruk voor de vakopleidingen in de dakbedekkingsbranche gepresenteerd. De Basisberoepsopleiding in
niveau 2 zal gaan opleiden tot Dakdekker en de Beroepsopleiding
op niveau 3 tot Allround Dakdekker. Niveau 2 en 3 zullen naadloos op elkaar gaan aansluiten waardoor in feite een tweejarige
beroepsopleiding ontstaat. In niveau 4 tenslotte, kan worden
doorgeleerd voor Kaderfunctionaris Gespecialiseerde Aannemerij
(GA). Door deze wijzigingen, waarvoor het licht dit jaar op groen
gaat, zullen de Primaire en Voortgezette Opleiding Dakdekker,
specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken mettertijd
komen te vervallen. In 2007 zal de pilot op niveau 2 van start
gaan. Voorts kan in 2005 worden vastgesteld dat EVC-trajecten

2005

een groot succes zijn. Dat
geldt ook voor de zogenaamde
leverancierscursussen.
Leveranciers blijken in toenemende mate gebruik te
maken om voor hun daksystemen een daktechnische cursus
bij TECTUM aan te bieden. Tevens neemt TECTUM in 2005 een
specifieke BHV-Dak cursus in het programma op. In deze cursus
heeft de lesstof altijd een relatie met de praktijksituatie op het
dak. Bovendien wordt er dit jaar gestart met een Masterclass
‘Marketing’ en wordt de website grondig vernieuwd. In plaats
van een verplichte nascholingsdag, organiseert TECTUM voor
de allereerste keer een Daksymposium voor leermeesters. n

Hoe moeilijk kan
het zijn?

Niet alle veranderingen in het onderwijs hoeven ook goede veranderingen te zijn. De huidige ontwikkelingen in het Nederlandse beroepsonderwijs op VMBO en MBO-niveau zijn BON een doorn in het oog. Het
onderwijs motiveert niet, het rendement is te laag en de euro’s worden verkeerd besteed. Daarom moeten onderwijsvernieuwingen van
de laatste jaren worden teruggedraaid. BON heeft hiervoor een
Deltaplan ontwikkeld. We spraken met Presley Bergen van BON.
BON staat overigens voor Beter Onderwijs Nederland.

B

ON stelt vast dat er al veertig jaar gesleuteld wordt aan
het onderwijs, met hervormingen en vernieuwingen op
alle niveaus. Maar wat heeft al die vernieuwing eigenlijk
opgeleverd? “Helemaal niets”, aldus Bergen. “Er is een
bestuurlijke elite ontstaan die een schijnwereld in stand houdt.
Daarin worden kritische leraren en docenten over de inrichting
van het onderwijs weggezet als malloten. Er is een enorme
bureaucratie om het onderwijs heen gebouwd die ondermeer

bestaat uit duurbetaalde ambtenaren, managers, onderwijsadviesbureaus en consultants. We hebben er helemaal niets aan
gehad. Onderwijsinstellingen zijn financieel verzelfstandigd en
zijn schaalvergroting gaan nastreven, omdat ze dan hoegenaamd
meer financiële slagkracht zouden hebben en beter maatwerk
konden leveren. Het is er niet van gekomen. Er is een ROC in
Nederland met 37.000 leerlingen. De zak gemeenschapsgeld die
daar naartoe gaat kan naar eigen inzicht worden aangewend voor
prestigieuze huisvesting,
bestuursbureaus, vette
auto’s, hoge salarissen en
dito pensioenaanspraken.
Zulke hervormingen
hebben de kwaliteit van
het beroepsonderwijs danig
aangetast. Het vakinhoudelijk onderwijs, door goed
opgeleide vakdocenten,
is afgegleden naar verschraling. Dat proces is nog
steeds aan de gang. Het
aantal leerlingen dat zonder
vakdiploma of slecht
gekwalificeerd op de
arbeidsmarkt komt is
schrikbarend. Ruim 60.000
leerlingen verlaten elk jaar
het onderwijs zonder een
startkwalificatie. Het
verzuim en de voortijdige
schooluitval zijn gigantisch.
Het beroep van leraar of
vakdocent is dusdanig in
aanzien en aantrekkelijkheid gekelderd, dat we
binnen een paar jaar met
een enorm tekort worden
opgezadeld. Ofschoon het
Presley Bergen
VMBO en MBO het ontken-

Nederland roert zijn mondje
in Europa en stemt tegen de
Europese Grondwet. Dit jaar
wordt in ons land de wet
WIA (Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen) ingevoerd,
die de oude WAO vervangt. De
WIA is een nieuw stelsel rond
ziekte op het werk, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. In Amerika wordt George
W. Bush herkozen. Orkaan
Katrina vernietigt een groot
gedeelte van de stad New
Orleans. Op Schiphol-Oost
breekt brand uit in een
cellencomplex voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

nen, zie je nu al dat het lerarentekort er voor zorgt dat heel veel
leerlingen veel te weinig les krijgen. Er zijn leerlingen op MBOscholen die al maanden geen les hebben gehad. Directies zeggen
dat het incidenten zijn. In het bedrijfsleven wordt geklaagd over
de discipline en het opleidingsniveau van schoolverlaters. Alle
hervormingen van de afgelopen jaren hebben een complete
niveaudaling tot gevolg gehad. Het beroepsonderwijs in Nederland is armoedig en zielloos onderwijs geworden dat de leerling
niet meer uitdaagt en hun talenten verspilt.”
Daarom wil BON dat het onderwijs terugkeert naar een centrale
rol voor de docent en diens vak. Bergen: “Daarbij draait het
niet om hem/haar of de leerling, maar om de eisen van het vak.
Technische scholen kunnen als voorbeeld dienen. Die bieden
de betere opleidingen. Zij hebben gezorgd voor een duidelijke
herwaardering voor het werken met de handen.”

Communicatie
Het positieve is, dat BON vaststelt dat het heel langzaam weer de
goede kant op gaat. Bergen: “De basisvorming is afgeschaft, het
toezicht van de Inspectie verscherpt en er is een herwaardering
van de leraar aan de gang. Het VMBO wordt weer sterker opgedeeld in een theoretisch en praktisch leertraject. Het wrange is
evenwel dat zij, die het beroepsonderwijs de vernieling in
hebben geholpen, zich ineens presenteren als de redders ervan.
Weg ermee, zij zijn de oorzaak van dit gigantische probleem
en niet de oplossing. Van werkgevers moet de jongere vooral
vakkunde geleerd worden. Bovendien moeten ze een zekere
beroepseer hebben zodat ze hun vak zelfstandig en in teamverband kunnen uitoefenen. Het zou voor zich moeten spreken dat
de jongere ’s ochtends op tijd op zijn werk verschijnt, dat ze naar
klanten kunnen luisteren en beleefd tegen hen zijn. Het moet
normaal zijn dat ze goed communiceren en overleggen met
anderen, dat ze hun afspraken nakomen en met deadlines
kunnen omgaan. Het moet normaal zijn dat ze tegen kritiek
kunnen en dat ze op eigen kracht dingen uitzoeken en hun
verantwoordelijkheden nemen. Dat zijn allemaal zaken die ze
er in een normale lessituatie ‘gratis’ bijleren omdat ze een vakdocent hebben die ze naast een vak ook structuur en discipline
bijbrengt. Hoe moeilijk kan het zijn..?” n

De notendop van 2005

* Door het competentiegericht opleiden gaat de kwalificatiestructuur veranderen * Blauwdruk voor
beroepsopleidingen * Praktijkcursussen nemen een vlucht * TECTUM ontwikkelt branchespecifieke BHV-Dak cursus * Daksymposium voor
leermeesters ***
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2006

Met NEN 6050, de norm over brandveilig
ontwerpen en detailleren, wordt brandveilig werken een heet hangijzer in de
sector. Op de consequenties van invoering vooruitlopend, houdt TECTUM er
al rekening mee in de lesstof van de vakopleidingen en korte cursussen.
Zo worden er alleen al in het eerste kwartaal van 2006 vijftien korte
cursussen georganiseerd waarin de brandveilige verwerking van dakbedekkingsmateriaal centraal staat. Tevens gaat TECTUM dit jaar in de
opleidingen gericht aandacht besteden aan het gebruik van de computer
binnen het dakbedekkingsbedrijf. Er wordt een tweede Masterclass,

Scholing in nieuwe CAO
Werknemers hebben recht op gemiddeld
twee scholingsdagen per jaar. Op een
bestand van 4.000 werknemers zouden er
dus jaarlijks 8.000 scholingsdagen moeten
worden ingevuld via een opleiding die
verband houdt met hun beroep.
Dit aantal wordt bij lange na niet gehaald.
Daarom hebben CAO-partijen afgesproken dat
Cordares zowel werknemers als werkgevers
jaarlijks op de hoogte gaat stellen hoeveel
scholingsdagen er gemiddeld in een periode
van drie jaar zijn aangewend voor scholing.
Mocht na drie jaar blijken dat men onder de
twee dagen per jaar uitkomt, dan vindt na drie
jaar een verrekening aan de werknemer plaats
over de scholingsdagen die niet zijn ingevuld
in het eerste jaar. n

‘Sturen op Cijfers’, in het programma opgenomen. In de CAO BIKUDAK
worden nadere afspraken gemaakt om de scholingsparticipatie in de
bedrijfstak verder te stimuleren. Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid legt een werkbezoek aan TECTUM af om zich op de
hoogte te stellen van de doelgerichte wijze waarop er in de dakbedekkingsbranche wordt opgeleid. Tegelijkertijd opent De Geus de kersverse
e-room van het opleidingsbedrijf. TECTUM verhuist dit jaar van de regiolocatie in Mierlo naar een eigen vestiging in Veldhoven. Ook van belang
is dat Fundeon dit jaar operationeel wordt na een fusie tussen Bouwradius en SBW en dat BOKO BV Dakbedekkers de derde prijs wint als
‘Beste Leerbedrijf 2006’ in de sector Bouw & Infra. n

Vanuit de e-room

In de e-room worden modules over geautomatiseerde toepassingen voor het dakbedekkingsbedrijf gedoceerd. Daarbij kan op kaderniveau gedacht worden aan lesonderdelen over relatiebeheer, calculaties, offertes en facturering, projectadministratie, windbelastingsberekeningen
of bouwfysische berekeningen. Op niveau 2 en 3 kan in dit verband bijvoorbeeld worden
gedacht aan urenverantwoording, kilometerverantwoording of rapportages over een werk. n

Werkbezoek van minister De Geus

De splinternieuwe e-room

Saddam Hoessein wordt in 2006
ter dood veroordeeld. The
King of Soul James Brown
overlijdt. Het record uit
2003 van allerwarmste jaar
ooit wordt dit jaar gebroken.
Het kabinet Balkenende III
valt over de asiel- en nationaliteitsprocedure van Ayaan
Hirsi Ali. Op 1 augustus
gaat met 1.200 militairen
de Nederlandse missie ‘Task
Force Uruzgan’ officieel van
start. De Wii komt op de
markt. Doordat Nederland als
eerste land in Europa overschakelt naar digitale ethertelevisie, kan worden gestart
met interactieve digitale
televisie. Voorts breekt in
Nederland de Sonja Bakkerrage uit.

De smaak te pakken

In 2004 begon TECTUM met de organisatie van EVC-trajecten (Erkenning van Eerder Verworven Competenties).
In 2006 slaagden via een EVC-traject 72 dakdekkers. Een geweldig resultaat. Het eerste bedrijf dat zich hiervoor met 31 dakdekkers aanmeldde was BOKO BV Dakbedekkers uit Westknollendam.

E

VC is bedoeld om de ervaren dakdekker
zonder erkend diploma via een speciaal
traject alsnog te diplomeren voor zijn vakbekwaamheid. Daarvoor hoeven ze niet de
volledige route uit de Basisberoepsopleiding
af te leggen, omdat ze vaak al over voldoende
vakkennis beschikken. Ze kunnen hun praktijkervaring verzilveren met een vakdiploma. Er
wordt alleen gekeken waar de manco’s zitten
en alleen daarvoor wordt een kort aanvullend
leertraject ontwikkeld.

Cor-Jan van ’t Veer

De notendop van 2006

Bedrijfsleider Cor-Jan van ’t Veer kan het zich
allemaal nog goed herinneren. “Wij streven bij
BOKO naar kwaliteit en willen die kwaliteit op
alle fronten aantoonbaar maken. We letten in
dit verband scherp op het kwalificatieniveau van
onze dakdekkers. Bij ons werkte in die periode
een aantal zeer ervaren dakdekkers met een
uiterst lang dienstverband. Weliswaar konden zij
goed uit de voeten op het dak, maar zij hadden
daarvoor nooit een diploma behaald. Een mooie
kans om daaraan met EVC iets te doen. In eerste
instantie heb ik iedereen individueel benaderd
voor deelname. Daarop werd redelijk positief
gereageerd. Natuurlijk, je hebt altijd personen
die er het nut niet van inzien. Hun dak lekt
immers nooit. In zulke gevallen is kenbaar
gemaakt dat BOKO er het nut van inziet, omdat
het bedrijf hiermee bij opdrachtgevers kan
aantonen over gekwalificeerd personeel te
beschikken. Uiteindelijk kwamen wij op 31
personen uit. Van al deze dakdekkers is de
vakkennis uitvoerig onderzocht. Bij de meesten
ontbrak het segment kunststof. In samenwerking met TECTUM is hiervoor een apart
leertraject ontwikkeld dat in de onderneming
is uitgevoerd. Ze zijn allemaal geslaagd. Daardoor is iedere individuele dakdekker bij BOKO

formeel op minimaal primair niveau geschoold,
hetgeen past bij een kwaliteitsbedrijf als BOKO.”
Van ’t Veer vervolgt dat hij op dit moment de
deelname aan het peilen is voor een EVC-traject
op niveau 3. “De route die ik hiervoor bewandel,
is min of meer vergelijkbaar met die van niveau
2. In eerste instantie zoek ik het in de vrijwilligheid. Daarop wordt wisselend gereageerd.
Sommige jongens willen dat wel. Ze werken als
voorman en zien EVC als kans om zich verder te
kwalificeren. Wat ik frappant vind is dat er ook
dakdekkers tussenzitten die zich via EVC op
primair niveau gekwalificeerd hebben maar die
daarover in eerste instantie sceptisch waren. Die
hebben de smaak inmiddels te pakken gekregen
en willen nu toch door. Van BOKO mogen ze. Op
dit moment kom ik uit op 25 kandidaten die na
de zomer geschoold zullen worden. In samenwerking met TECTUM kijk ik hoe we dit kunnen
realiseren. Voor een EVC-traject op niveau 3 zijn
namelijk meerdere scholingsdagen nodig. Met
25 kandidaten legt dit een grote druk op de productiviteit. We zijn aan het bekijken hoe we de
productiviteit kunnen waarborgen, terwijl de
kandidaten middels een EVC-traject toch hun
vakdiploma op niveau 3 kunnen behalen.” n

* NEN 6050 in het verschiet * TECTUM biedt brandveilig detailleren in vakopleidingen en korte
cursussen aan * Masterclass ‘Sturen op Cijfers’ gaat van start * Nadere afspraken in CAO over scholing * Werkbezoek van minister
aan TECTUM * Regionale opleidingslocatie in Veldhoven ***
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In 2007 wordt ABN/AMRO verkocht voor 70 miljard euro.
Bokito ontsnapt in Diergaarde
Blijdorp. De Donorshow van
BNN blijkt fake. De iPhone
komt op de markt. Jos Brink,
Jan Wolkers en ‘De’ majoor
Bosshardt overlijden. Naar
Nederlandse begrippen zorgt
de film ‘Zwartboek’ in de VS
met 4,2 miljoen dollar voor
een recordomzet. Een kwart
van alle mensen in ons land
gaat dit jaar fietsend naar
het werk, terwijl tien
miljoen Nederlanders een
rijbewijs hebben.

De pilot van het competentiegericht opleiden op niveau 2 gaat met de
Basisberoepsopleiding Dakdekker van start. De branche wil uiteindelijk
een tweejarige beroepsopleiding die opleidt tot allround dakdekker. Uit
onderzoek blijkt dat 92% van de dakdekkers, die ooit via TECTUM een
vakdiploma heeft behaald, nog steeds werkzaam is in de dakbedekkingsbranche. Dat is in vergelijking met andere bouwsectoren een bijzonder
hoog percentage. Deze vaktrouw wordt verklaard uit het succes van de
opleidingen, vaktrots en loyaliteit jegens branche en werkgever.

2007

TECTUM gaat dit jaar op zoek naar een
vierde regionale opleidingslocatie. Dit,
om aan de wens van talloze dakbedekkingsbedrijven tegemoet te komen om
scholing dichter bij huis te organiseren.
Tijdens de diploma-uitreiking wordt bekend dat TECTUM 3.200 scholingsdagen heeft ingevuld. Een record. Eenmalig voeren de winnaars
van de TECTUM-Award een dakbedekkingsproject in Roemenië uit. n

Een winnaar
aan het woord

Bas van Kempen is van origine verpleegkundige. Na verloop
van tijd komt hij erachter dat dit niet het vak is waarin hij
zich oud ziet worden. Via een zwager komt hij in aanraking
met een familiebedrijf in de dakbedekkingsbranche.

wie presenteerden
ook al weer de
diploma-uitreiking?

2003: Ruben van der Meer

2004: Anita Witzier

2005: Nance

H

2006: Froukje de Both

2007: Quinty Trustfull

2008: Yolanthe Cabauvan Kasbergen

2009: Nicolette van Dam

2010: Leontine Borsato

ij moet vrij vaak in België werken. Van
Kempen vertrekt dan om half vijf ’s ochtends vanaf de zaak om ’s avonds tegen
tienen weer thuis te zijn. Mede omdat
hij geen opleiding krijgt en er altijd gehannes is
met zijn loon, beginnen de werkomstandigheden hem op te breken. Toen hij een advertentie
in de krant las waarin een leerling-dakdekker
werd gezocht, vertrok hij. Hij komt terecht bij
Van Hoek Dakbedekkingen in Heeze. En daar
werkt hij nog steeds. Volgens Van Kempen is
Van Hoek een zeer scholingsminded bedrijf.
“Er wordt goed geïnvesteerd in leerlingdakdekkers. Iedereen krijgt een kans op een
vakopleiding. Daarnaast worden er regelmatig
korte cursussen gevolgd in Mierlo. Voor mij is
dat niet anders.”
Na het doorlopen van de Primaire Opleiding
wordt Van Kempen tijdens de diploma-uitreiking
enorm verrast. Hij is één van de TECTUM-Award
winnaars. Dat betekent dat hij het jaar daarop
afreist naar Moldavië. Het wordt een geweldige
ervaring. “Ik was hartstikke blij met die prijs.
Ik wist gelijk dat het een superjaar zou worden.
Mensen helpen, dak maken. Ik vond het er
waanzinnig. Het is ontroerend om te zien hoe
betrokken TECTUM daarbij is. Hulde daarvoor.
We waren daar met z’n allen een hecht team.
Keihard aanpoten onder barre omstandigheden.

Bas van Kempen

Branden met LPG dat zo onstabiel is als wat. Ik
zal deze belevenis nooit vergeten. Ik ben er zelfs
een lokale bekendheid mee geworden. Ik ben
geïnterviewd voor het Eindhovens Dagblad en
ben in verschillende lokale radioprogramma’s
te horen geweest.”

Carrière
Met zijn werkgever voert Van Kempen in die
periode een indringend gesprek. Van Kempen:
“Ik heb toen kenbaar gemaakt dat mijn ambitie
in de dakbedekkingsbranche lag, maar dat ik
mijzelf over vijftien jaar niet meer op het dak
zag staan. Dat begrepen ze. Ik kreeg de kans
om me verder te ontplooien.” Dat gebeurt aanvankelijk met de Voortgezette Opleiding.
Van Kempen: “Een vrij theoretische opleiding,
maar dat vond ik niet erg. Met de opgedane
theoretische kennis werd het voor mij in de
praktijk een stuk makkelijker. Na mijn kwalificatie voor dit niveau wilde ik er gelijk de OKDKader achteraan doen. Maar dat vonden we
achteraf toch wat te abrupt. Van Hoek is een
middelgroot bedrijf met één uitvoerder. Mijn
voornemens moesten natuurlijk wel te rijmen
zijn met de ondernemingspraktijk. Wel behaalde
ik tussendoor mijn kwalificatie tot leermeester
en ik volgde een aantal korte cursussen.”

Na verloop van tijd kaart Van Kempen zijn
opleidingswens voor de OKD-Kader wederom
aan. Dit keer met meer succes. Er volgt een
akkoord. Van Kempen: “Ik ben trouw aan mijn
werkgever en een loyaal personeelslid. Ik ben
ook nooit van plan geweest om na de OKDKader de stoute schoenen aan te trekken om
voor mezelf te beginnen. Dat is niet in me opgekomen. Na het behalen van dit diploma bleef ik
dan ook gewoon op het dak actief. Tot ik drie
jaar geleden, buiten mijn schuld om, een vrij
zwaar auto-ongeluk kreeg met rugletsel als
gevolg. De gevolgen daarvan ondervind ik nog
dagelijks. Na mijn revalidatieperiode bleef er bij
mij vrij vaak uitval op het werk. Eén verkeerde
beweging en ik kreeg allerlei verlammingsverschijnselen. Je kunt je voorstellen dat dit
gevaarlijk is op een dak. Na de derde keer vond
de arbo-arts het welletjes en verzocht mij op
zoek te gaan naar een andere baan. Er is toen
binnen Van Hoek echt een functie voor mij
gecreëerd. Dat vond ik zo geweldig en sociaal.
Ik werk nu in een combifunctie als dakinspecteur/technisch adviseur en calculator. Dat gaat
me redelijk goed af. Ik ben superblij dat ik dankzij mijn werkgever de kans heb gekregen heb
om me te ontplooien en dat ze me na mijn ongeluk dusdanig hebben opgevangen dat ik in de
dakbedekkingsbranche kon blijven werken.” n

De notendop van 2007

* Gediplomeerde dakdekkers blijven sector trouw * Pilot op niveau 2 van start * Branche werkt aan
tweejarige beroepsopleiding * TECTUM vult 3.200 scholingsdagen in * Start zoektocht naar vierde opleidingslocatie 2007 ***
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2008

In 2008, het jaar van de kredietcrisis, start TECTUM in maart
met een pilot van de Beroepsopleiding Allround Dakdekker
op niveau 3. Deze opleiding
biedt een veel grotere praktijkcomponent dan de oude voortgezette opleiding. Met niveau 2 en 3 in het competentiegericht
opleiden is de tweejarige beroepsopleiding gerealiseerd, die
leerling-dakdekkers in twee stappen opleidt tot allround dakdekker. TECTUM gaat dit jaar samenwerken met Zinkunie in de persoon van docent Marco Spiering. De leverancierscursussen en de
praktijkcursussen op het terrein van NEN 6050 blijken een groot

succes. De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ wordt
wederom volledig vernieuwd. Er wordt meer aandacht besteed
aan lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, brand en verbranding, geluid en geluidsoverlast alsmede aan de organisatie op de
werkplek. TECTUM start dit jaar met dakgerelateerde computercursussen. Er worden ondermeer cursussen Vastleggen Projecten, Projectadministratie en Financiële Administratie georganiseerd. In Heerhugowaard wordt een vierde opleidingslocatie
gevonden, terwijl de zoektocht naar een vijfde opleidingslocatie
in de regio Rijnmond wordt gestart. Er wordt een nieuwe CAO
BIKUDAK tot stand gebracht. Deze krijgt een looptijd van 27
maanden. CAO-partijen zullen nagaan of er een vorm van hitte-

verlet mogelijk is. TECTUM gaat scholing voor preventiemedewerkers organiseren. Daarin wordt ondermeer ingegaan op de rol
van de preventiemedewerker in het bedrijf, arbowetgeving, Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), verzuimregistratie en bestrijding van verzuimrisico’s. Tevens wordt dit jaar een verkort traject
van de ‘Leermeestercursus’ als EVC-traject aangeboden. Verder
neemt TECTUM in 2008 deel aan tal van beroepsmanifestaties
zoals ‘Way to Work’ van de CVN Bedrijvenbond (nu CNV Vakmensen) of de open dagen van het Noorderpoortcollege in Groningen. De bedoeling daarvan is om jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met TECTUM en de dakbedekkingsbranche. Het is ook het jaar dat VAO-Dak van start gaat. n

VAO DAK
VAO-Dak staat voor Voorlichting,
Advies en Ondersteuning. Met
VAO-Dak biedt TECTUM één dag
begeleiding aan leermeesters
of begeleidende vaklieden. Zij
worden in hun beroepspraktijk
opgezocht om de afstemming

tussen de leeerling-dakdekker
en het geleerde in de beroepsopleiding zo optimaal mogelijk
te houden. Door dit locatiebezoek van TECTUM gaat maar
weinig productietijd verloren.
***

Multi-functioneel

Een jubileumnummer
zonder een vakdocent
aan het woord te laten
kan natuurlijk niet. Er
werken er inmiddels
acht bij TECTUM. John
Verkaik en Kees Huizer
zijn van dit aantal de
‘oude rotten’ in het
vak. Huizer is 18 jaar
in dienst, Verkaik
13 jaar.

H

uizer heeft de tijd meegemaakt dat er
slechts twee docenten in Nieuwegein
lesgaven. “Dat was in een andere
structuur zonder regiolocaties. Je had
toen leerlingen van 35 jaar en ouder
die enorm gemotiveerd waren. Er waren twee
vakopleidingen plus een aantal korte cursussen. Verdeeld over twee à drie groepen schoolden we op primair niveau hooguit 50 leerlingdakdekkers per jaar. We legden geregeld praktijkbezoeken aan de leerlingen af om ze te
begeleiden. Er bestond ook voldoende tijd om
ons te oriënteren op de ontwikkelingen in de
dakenbranche. Dat gebeurde door een bezoek
aan (inter)nationale vakbeurzen af te leggen of
middels een afspraak bij een dakrolleverancier.
Internet bestond toen nog niet.”
Huizer schat in dat de basisberoepsopleiding
over pakweg twintig jaar behoorlijk van inhoud
zal zijn veranderd. “Ga maar na. In de branche
werken ongeveer 4.000 dakdekkers. Daarvan
zijn er inmiddels al duizenden op niveau 2
geschoold. Op een gegeven moment is iedereen
op dit niveau geschoold en moet de basisberoepsopleiding, zoals we die nu kennen, van
nieuwe impulsen zijn voorzien. Uitgeleerd zal
je nooit zijn. Daarvoor gaan de ontwikkelingen

Docent John Verkaik en Hoofddocent Kees Huizer

te snel. Er zal dus iets anders voor in de plaats
komen. Wel zullen de thema’s gaan verschillen.
Dat zag je in het verleden ook. In het begin
schoolden we in korte cursussen vooral op vaktechniek, daarna kwam BHV en brandveiligheid,
vervolgens persoonlijke veiligheid en tot slot
NEN 6050. NEN 6050 is volgens mij de voorbode voor de verdwijning van de brander op
het dak. Dakdekken is gedurende mijn loopbaan een echt vak geworden. Een goede
dakdekker is van alle markten thuis. Hij is
multifunctioneel inzetbaar. In feite geldt dat
ook voor een goede vakdocent.”

Fantastisch werk
John Verkaik leidde als voorman/dakdekker
jongeren op bij een dakbedekkingsbedrijf. Toen
hij de kans kreeg om daarvan als vakdocent zijn
beroep te maken, hoefde hij niet lang na te
denken. “Ik leidde jongeren op onder de druk
van productie. Als vakdocent heb je daarvan
minder last. Maar als vakdocent krijg je wel met
andere zaken te maken die veel energie en tijd
kosten. Het is echter absoluut de moeite waard
om hierin te investeren. Ik vind het fantastisch
werk. Als docent sta je in het middelpunt van de
branche. Je kent heel veel mensen, bent op de
hoogte van nagenoeg alle materialen en de

De notendop van 2008

nieuwste ontwikkelingen. Je kunt je echt richten
op het vak en de begeleiding. Dat komt de
kwaliteit ten goede.” Net als zijn collega Huizer,
stelt Verkaik vast dat de leerling-dakdekker in
de beroepsopleiding jonger is dan pakweg tien,
vijftien jaar geleden. “Ze zeggen wel eens dat
er tegenwoordig veel rauwdouwers tussenzitten
die onaangepast gedrag vertonen. Ik vind dit,
op een enkeling na, wel meevallen. Wat je wel
merkt is dat jongeren tegenwoordig anders
worden opgevoed. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, het ontzag voor gezag en
dergelijke, zijn wat minder geworden. Er heerst
duidelijk een andere tijdsgeest waarin de normen en waarden anders zijn komen te liggen.
Er zullen altijd raddraaiers blijven. Het is ook
een andere tijd. Voor mij is het evenwel de uitdaging om ‘iedereen’ die dat wil, een mooi vak
te leren. Worden het door toedoen van de vakopleidingen ook nog eens socialere mensen,
dan is dit mooi meegenomen. We geven ze dan
als het ware een startkwalificatie mee voor de
opbouw van een mooi bestaan. Het voelt goed
als je iemand op weg helpt om zijn plek in de
maatschappij te vinden.”

Het jaar 2008 staat bekend als
het jaar van de kredietcrisis.
Barack Obama wordt gekozen
als de nieuwe president van
Amerika. Het rookverbod wordt
van kracht in de horeca. Op
3 februari kijkt een record
aantal van zeven miljoen
mensen naar een uitzending
van Peter R. de Vries over de
in 2005 verdwenen Amerikaanse
Natalee Holloway op Aruba.
In Rusland wordt Medvedev de
nieuwe leidsman. De commissie
Dijsselbloem presenteert het
rapport ‘Tijd voor Onderwijs’
naar het effect van onderwijsvernieuwingen in de afgelopen
vijftien jaar. De conclusie
luidt dat de overheid haar
kerntaken om voor deugdelijk
onderwijs te zorgen ‘ernstig
heeft verwaarloosd’. Het
Japanse Honda brengt als
eerste autofabrikant een
commerciële waterstofauto
op de markt. Marco Borsato
scoort maar liefst drie
nummer één hits.
het pad effent voor het te bedekken dak.
Hij zorgt dat de sloopactiviteiten achter de rug
zijn zodat er gelijk met het bedekken van het
dak kan worden begonnen zodra de winnaars
zijn  gearriveerd. Hij maakt kwartier en zet
in Moldavië alles organisatorisch op de rit.
Verkaik vertelt dat het helpen van mensen die
het minder hebben in zijn bloed zit. “Daarvan
zou ik best mijn beroep kunnen maken. Wat we
in Moldavië doen is weliswaar geweldig, maar
het blijft natuurlijk wel een pleister op de wond.
Ik heb nog altijd een klein sprankje hoop dat we
daar ooit een beroepsopleiding van de grond
kunnen laten komen. Er valt nog zo veel te
verbeteren. Maar beter iets dan niets.”
Tot slot vragen we hem naar onderwijsvernieuwingen in de toekomst. Hij schat in dat
het voorlopig rustig blijft. “We hebben net de
operatie van het competentiegericht opleiden
achter de rug. Er is in feite een tweejarige
beroepsopleiding ontwikkeld en niveau 4 is in
de steigers gezet. Avondonderwijs of schriftelijk
onderwijs met praktijkdagen zie ik niet gebeuren. Wel denk ik dat er een grotere vraag kan
ontstaan naar maatcursussen.” n

Verkaik is ook degene die één week voordat de
TECTUM-Award winnaars in Moldavië arriveren

* Pilot op niveau 3 van start * Vierde opleidingslocaties in Heerhugowaard * Praktijkcursussen enorm
succes * Dakgerelateerde computercursussen * Vernieuwing ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ * Scholing preventiemedewerkers
Deelname beroepsmanifestaties * VAO-Dak ***
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arbozorg. Hierbij kan gedacht worden
aan de laatste stand van zaken inzake
veiligheidssystemen en persoonlijke
beschermingsmiddelen. Ook wordt NEN
6050 dit jaar definitief. De crisis hakt er
fors in. Sociale partners komen met een Bedrijfstakeigen Aanpak
Kredietcrisis (BAK). Door extra (maat)specifieke scholingstrajecten voor
(oudere) dakdekkers aan te bieden, moet ruimte ontstaan 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 aangeboden voor het aantal aangevraagde dagen. n

Vorig jaar werd begonnen om niveau 4 in de kwalificatiestructuur op
de rails te zetten. Niveau 4 is de laatste stap in de doorlopende leerlijn
van de beroepsopleiding. Het is het logische vervolg op de ervaringen
die met niveau 2 en niveau 3 zijn opgedaan. De opleiding leidt op tot
Kaderfunctionaris Gespecialiseerde Aannemerij (GA). Men leert er voor
calculator, werkvoorbereider of uitvoerder. Dit jaar start de pilot.
Werkgevers kunnen ook in dit niveau personeel bij TECTUM uitplaatsen.
TECTUM biedt dit jaar een cursus ‘Hoogwerken’ en ‘Aanslaan en Verplaatsen van Lasten’ aan. Wederom wordt de cursus ‘Veilig en Gezond
Werken op het Dak’ aangepast. De onderwerpen die in deze vernieuwde
cursus aan bod komen zijn nog meer toegespitst op bewustwording en
N veau 4

Veiligheid op het dak

Aans aan en Ve p aa sen van Las en

De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op
het Dak’ is de bekendste arbo- en veiligheidscursus van TECTUM.
De cursus is een CAO-verplichting en daarom
een must voor iedere dakdekker die onder de
CAO-BIKUDAK valt. Eens in de drie jaar dient
men zich, vanwege de herhalingstermijn,
opnieuw voor deze cursus in te schrijven. Deze
termijn is gekozen omdat allerlei ontwikkelingen
er toe bijdragen dat de inhoud van de cursus
continu verandert. Hierbij kan gedacht worden
aan veranderingen op het gebied van wet- en
regelgeving alsmede aan de introductie van
innovatieve producten en/of materialen die
het werken op hoogte veiliger maken. Zodoende
is er op het terrein van arbo en veiligheid een
ware cyclus ontstaan waarvan de weerslag
steeds is terug te vinden in de inhoud van deze
arbo- en veiligheidscursus. Leerling-dakdekkers
die deelnemen aan de Basisberoepsopleiding
volgen deze cursus als vast onderdeel van de
opleiding. n
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Door toedoen van de branche is het
dakdekken in een enorm tempo een echt
vak geworden. Wie van goede wil is, kan
vrij hoog geschoold worden en carrière
maken. De vakopleidingen in de dakbedekkingsbranche kenmerken zich door een
uitstekende balans in theorie- en praktijkonderwijs. Naast allerlei praktische vaardigheden die voor het bedekken van een
bitumineus of kunststof dak vereist zijn,
wordt in het lesprogramma ook aandacht
besteed aan natuurkunde, wiskunde,
mechanica, alsmede aan Maatschappelijke
Culturele Kwalificatie (MCK). De algemene
vakopleiding van TECTUM bestaat derhalve
uit een breed scala aan onderwerpen dat
gedoceerd wordt.

Tecla & Tommy
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werken. Dit betekent dat de te doceren
vakken een directe relatie moeten hebben
met het beroep dat uiteindelijk uitgeoefend
wordt. Als dit scenario werkelijkheid wordt,
dan wordt het beroepsonderwijs uiterst vakgericht. Naar alle waarschijnlijkheid blijft er
dan maar 10 à 20% over voor aanvullende
vaardigheden. Een vak als MCK komt dan te
vervallen. Volgens Bertrik Gotink, coördinator
Specialistische Bouwopleidingen van
Gildevaart, het ROC Midden Nederland, is
dit een stap terug die tot een verschraling van
het beroepsonderwijs leidt.

zouden kunnen houden.” Volgens Gotink
draagt een vak als MCK er toe bij dat leerlingen weerbaarder worden. “Ze krijgen meer
vertrouwen in zichzelf. In de voortgezette
opleiding krijgen ze te maken met aspecten
als leiding geven, inrichting van de werkplek,
kunnen luisteren, klantbenadering en in- en
externe communicatie. Naast vakmatigheid
spelen zulke onderwerpen een belangrijke
rol. Ik verzeker je dat deze vaardigheden
lastiger ontwikkeld kunnen worden als ze op
Primair niveau geen MCK hebben gehad.”

Journaal

Journaal

Tecla & Tommy

&

Het dak kent een vrij jonge scholingshistorie. Vijftien jaar geleden nog, was
het pionieren geblazen. Het was toen meer
van ‘apen kunstjes leren’ als je als dakdekker aan het werk wilde. Tegenwoordig
zijn de opleidingen in de branche goed
georganiseerd.
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Plannen

Euro’s

Zo’n veertien jaar geleden trad Gotink in
dienst van het ROC Midden Nederland,
Gildevaart. Daar doceerde hij verschillende
vakken. Op een dag werd hij benaderd om
Maatschappelijke Culturele Kwalificatie te
gaan geven aan jonge leerling-dakdekkers.
Gotink: “Het vak vloeide voort uit een eis
waaraan opleidingsinstanties volgens de WEB
(Wet Educatie en Beroepsonderwijs) moesten
voldoen. Maar ook uit een enquete in de
dakbedekkingsbranche bleek dat er in de
beroepsopleidingen aandacht moest komen
voor omgangsvormen en communicatie.
Daardoor gingen de vakopleidingen de
breedte in. Naast uiteenlopende praktische
vaardigheden werden leerlingen op de
hoogte gebracht van het reilen en zeilen in
de maatschappij. Met als nobel uitgangspunt
dat ze zich daarin als mens beter staande

Volgens Gotink schuilt er ook een aardig
addertje onder het gras dat met de financiering van het onderwijs te maken heeft.
“Door toedoen van TECTUM is veel tot stand
gekomen in de sector. TECTUM leidt op en
is tegelijkertijd werkgever van een heleboel
leerlingen. In feite doet TECTUM alles.
TECTUM voert dingen uit die het ROC zou
moeten doen. Dat is niet verkeerd, want
daarover zijn goede afspraken gemaakt.
Als TECTUM er niet zou zijn, zouden wij grote
problemen hebben ten aanzien van de
begeleiding van leerlingen en bedrijven. Voor
de examinering is het ROC evenwel formeel
verantwoordelijk. Op dit moment merk ik dat
het Ministerie vaker aan de bel trekt dan mij
lief is. De controlefunctie vanuit de overheid
stijgt. En dat is logisch gezien de huidige

HO NG DAG

Het Ministerie wil in de beroepsopleidingen
nog meer de nadruk leggen op de praktijkcomponent en op de vaardigheden die daarvoor vereist zijn. Het theorieonderwijs moet
puur ondersteunend aan de praktijk gaan

Tecla & Tommy

situatie in Nederland. Simpel gesteld wil
het Ministerie weten wat er met hun euro’s
gebeurt. Daarvoor komen ze bij ons. Wij
moeten de subsidie die het Ministerie verstrekt legitimeren. Als we dat om wat voor
reden niet kunnen, dan wordt de bekostiging
per leerling naar beneden toe bijgesteld en
komt er ook geen extra geld op tafel voor
bijzondere projecten. TECTUM en ROC zullen
het dan moeilijker krijgen om rond te komen.
Dat gevaar ligt ook op de loer als de vakopleidingen worden versmald. Want zo redeneert
men in Den Haag, minder vakken te doceren
dan ook minder geld...” ■
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VIA EEN SPECIAAL TRAJECT IN HUIS HALEN. IEMAND DIE DAAR ALLES
VANAF WEET IS BERT VAN DE POL, PROJECTLEIDER BIJ BOUWRADIUS.
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Bert van de Pol

EVC wordt het genoemd. Daarvan staan de
letters voor Erkenning van Elders Verworven
Competenties. Kort door de bocht gaat het
bij EVC om wat iemand gedurende zijn loopbaan op het dak geleerd heeft en hem daarvoor alsnog formeel te kwalificeren en een
diploma te geven. De dagelijkse praktijk,

n voorbere d ng Mo dav ë
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‘een goed gesprek’ met als gevolg
dat Ronald bij Aad in dienst trad.
Aad wilde per se dat Ronald een
opleiding ging volgen en ging
leren voor bitumineus en kunststof
dakdekker. Dit met het oog op de
toekomst. Den Braber wil namelijk
het marktaandeel op het platte
dak vergroten en daar is vakmanschap voor nodig. Vooral van
kunststof verwacht hij veel. Aad:
“Ik denk dat er op zekere dag geen brander
meer op het dak mag.” Zodoende trad Ronald
in dienst van TECTUM waar hij de Primaire
Opleiding volgt en de fijne kneepjes van het
vak leert. Een leuke opleiding vindt hij het. “De
theorie is een fluitje van een cent. De praktijk
is een ander verhaal. Omdat Aad hoofdzakelijk
pannenwerk doet, kan ik bij hem niet alle praktijkervaring opdoen. Er is toen besloten om mij
één week alleen maar te laten branden in het
opleidingscentrum Nieuwegein. Ik moet zeggen dat is me goed bevallen. In één week tijd
leert de docent je echt de finesses van het vak.
Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze dat niet
voor iedereen doen. Van mede-leerlingen hoor
ik wel eens dat zij in de praktijk helemaal niet
aan branden toekomen. Dat mogen ze niet van
hun voorman. Raar hoor.”

Journaal
Aad (links) en Ronald (rechts) den Braber

He n euwe eren cen raa

En die heeft vooral met de toekomst te maken.
Veertien jaar geleden startte Aad als zelfstandige. Hij was uitgekeken op zijn baan bij een
loodgieter. Om naamsbekendheid te krijgen,
plaatste hij een kleine advertentie in het
Haarlems Dagblad. Hij zat gelijk volop in het
werk. Vooral particulieren klopten bij hem aan.
Van het één kwam het ander. Een aannemer
meldde zich en daarna volgden zeven anderen.
Aad begrijpt wel waarom. “Ik ben goedkoop,
lever vakwerk en ben uiterst flexibel. Binnen
no time had ik acht man personeel in dienst.”
Je zou verwachten dat de zaken floreerden.
Maar dat deden ze echter niet. Aad: “De werkmentaliteit van het personeel viel bar tegen.
Ze waren liever lui dan moe. Bovendien was er
altijd wat. Uit ervaring weet ik dat je per dag
met gemak 150 meter pannen moet kunnen

leggen. Maar met hangen en wurgen kwamen
de heren net aan de twintig meter. Veel te weinig om succesvol te kunnen draaien. Het is dan
ook kantje boord geweest of we waren binnen
een paar jaar failliet gegaan.” Zo ver kwam het
niet, vooral omdat Aad indertijd een rigoureus
besluit nam. Hij ontsloeg al zijn personeel en
ging een tijdje alleen verder. Hij was weer terug
bij af en gek genoeg begon de geschiedenis
zich te herhalen. Binnen de kortste keren zat
hij tot aan zijn nek toe in het werk en moest tot
zijn spijt herhaaldelijk ‘nee’ verkopen.
Als geroepen meldde Ronald (25) zich op een
gegeven moment. Ronald werkte in een
elektronicazaak en had het daar niet meer
naar zijn zin. Hij kende de dakenbranche. In
zijn vrije tijd werkte hij namelijk bij zijn oom.
Op een dag hadden ze, zoals ze zelf zeggen,
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Bestuur en personeel van TECTUM voor Dakvakmanschap wensen
iedereen bijzonder prettige Kerstdagen toe en een succesvol 2007!

Groningenhaven 4
3433 PE Nieuwegein
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Noteer in uw agenda dat u op 28 juni 2007 in het NBC te Nieuwegein
van harte welkom wordt geheten om de diploma-uitreiking luister bij
te zetten. Uiteraard wordt iedereen daarvoor in het komende jaar ook
persoonlijk uitgenodigd!
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Patrick leerde voor machinaal houtbewerker, maar vond geen werk.
Daardoor dreigde werkloosheid.
Vader Cor verkondigde daarop dat
daarvan geen sprake zou zijn.
‘Dan ga je maar met mij mee het
dak op’, zo meldde hij zoonlief.
En zo gebeurde. Patrick werd ingedeeld bij zijn vader in de ploeg.
Patrick: “Vanaf het eerste moment
vond ik het onwijs leuk om te doen.
Dakdekken is een prima beroep.
Je hebt een enorme vrijheid van
werken en je komt nog eens
ergens. Daardoor ontmoet je veel
verschillende mensen. En diep in
mijn hart houd ik er wel van om met
vuur te spelen op een verstandige
manier. Ik kan het iedereen aanraden.”

Journaal

De fijne kneepjes van het vak leerde Patrick in eerste instantie van
zijn vader. “Ik had me geen betere
leermeester kunnen wensen.
Het gaat zo ver dat we ’s avonds
geregeld over het vak zitten te
praten, tenminste als ik niet bij
m’n vriendin ben.”
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Van Michael Lagendijk (Cazdak) wilde De Geus
weten waar hij werkte en of het werk beviel.
“Ik heb tegen hem gezegd dat ik van origine
steigerbouwer ben, maar dat ik dakdekken veel

Twee beroepen
Bijzondere aandacht van De Geus ging uit naar
de Veiligheidshal met de ‘Doedaken’. Daar nam
hij met instemming kennis van het feit dat

M
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Maar ook die zijn verplicht,
6 minder.
school geklapt
dus hetUit
moet. de
Het interessantst
vind ik het zodra het over het vak
zelf gaat. Zowel in de theorie als in
de praktijk. Op school leren we de
officiële methode. Daarvoor heeft

veiligheid en
gezondheid
zeer hoog in het
vaandel staan en
dat iedereen via
TECTUM in aanraking wordt gebracht met een cultuur van
risicopreventie. In het spiksplinternieuwe
computerlokaal vond vervolgens een rondetafelgesprek plaats met de in gele hesjes
gestoken VMBO-scholieren. Daar deed De Geus
verwoede pogingen om achter de belevingswereld van deze jongeren te komen. Maar dat
ging hem niet helemaal goed af. Wel had hij een
advies voor deze VMBO’ ers. “Maak je opleiding
af. Behaal je diploma en bepaal, als het even
kan, een tweede beroepsrichting. Leer ook nog
een ander vak. Bijvoorbeeld dakdekker. Later
heb je daarvan profijt. Focus je niet alleen op
dat ene vak waarvoor je binnenkort examen
doet. Dat jullie voor de bouw en techniek
hebben gekozen, vind ik een verstandige keuze.
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Strip:
In deze sector zijn jonge mensen
Madhard
Dognodig.
Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat jullie ooit
werkloos worden.”
(Eind)Redactie en tekstbijdragen:
Karel-Jan
Tot slot nam het gezelschap plaats
in deBatenburg
grote
Adri dewaar
Voest
vergaderzaal van gebouw Dakstede
vertegenwoordigers van branches TECTUM,
HBA en ROC met elkaar in discussie
gingen
Redactiesecretariaat:
over de toegevoegde waarde van scholing en
Ilse Kolsteeg
opleidingen voor het bedrijfsleven.
Oplage:
Na afloop kan worden vastgesteld
dat minister
6.500
exemplaren
De Geus op een leuke informele
wijze
in aanraking is gebracht met het opleidingsbedrijf
TECTUM en haar inzet voor deDruk:
dakbedekkingsbranche. (Kijk ook op pagina 3 voor een fotoDrukkerij Van Stiphout, Helmond
verslag van deze dag).

De dakbedekkingsbranche heeft in de afgelopen tien jaar een
kwalitatieve vlucht van jewelste gemaakt. In belangrijke mate
hebben scholing en opleidingen daaraan bijgedragen. Dit zeggen
de directeuren Rob Bootsman van BOKO uit Westknollendam en
Jos Hommeles van UDO Dakbedekkingen uit Uden en Raamsdonksveer. Hommeles is tevens voorzitter van het opleidingsbedrijf
TECTUM. BOKO werd onlangs door Fundeon in het zonnetje gezet
als beste leerbedrijf in de dakbedekkingsbranche.
Een gesprek met maar weinig verschillen van inzicht.

Jos Hommeles (UDO)

“Tot pakweg 1980 had BOKO in de markt het
imago van een ramsj-bedrijf. Het werd er
niet zo nauw genomen. Als de daken maar
waterdicht waren en er geld verdiend werd.
Omstreeks die periode is besloten tot een
kwaliteitsomslag. Binnen afzienbare termijn
wilde ik met BOKO tot de top van de Nederlandse dakbedekkingsbranche behoren. Dat
is een strategische keuze geweest met voor
de hele onderneming verregaande gevolgen.
Het betekende immers de realisering van een
andere bedrijfsstructuur met dito -cultuur,

Vroeger bestond de dakbedekkingsbranche
voornamelijk uit laaggeschoolde of nietgeschoolde werknemers. Tegenwoordig
ziet dat beeld er anders uit. Door toedoen
van allerlei ontwikkelingen is het vak dakdekker geëvolueerd tot een ‘echt’ vak. Een
goede dakdekker wordt iemand niet vanzelf,
maar moet daarvoor effectief geschoold zijn.
Volgens Bootsman valt de meerwaarde van
het opleidingsbedrijf TECTUM voor het
bedrijfsleven simpel af te lezen uit de
ontwikkelingen in zijn eigen bedrijf.
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De ambachtschool
De nieuwe ambachtschool leidt op tot beroepen als loodgieter, installateur of vakman in
de bouw. De school is een nieuwe vorm van
praktisch onderwijs, gericht op jongeren voor
wie de huidige VMBO-scholen te theoretisch
zijn. Op de nieuwe ambachtschool leren zij
vanaf dag één met hun handen te werken.
Al in augustus dit jaar beginnen 15 VMBOscholen met deze nieuwe opleidingsvorm.
Het uiteindelijke doel is om zestig van deze
scholen op te richten voor 18.000 leerlingen,
steeds in samenwerking met bestaan de
VMBO-opleidingen.
Het is een gegeven dat veel VMBO-scholieren
die op hun zestiende jaar van het VMBO
komen er niet in slagen om aansluiting te
vinden met een vervolgopleiding op het MBO.
Zij haken af. De nieuwe ambachtschool
neemt scholieren vanaf hun twaalfde tot en
met hun zeventiende onder de hoede. Het
VMBO is met 600.000 leerlingen veruit de
grootste onderwijsvorm. Jaarlijks verlaten
55.000 jongeren voortijdig hun school
zonder diploma.

Als bijlage bij deze editie
ontvangt u de Studiegids voor
het komende cursusseizoen.

Op de nieuwe ambachtschool worden alle
vakken gegeven die de wet voorschrijft, dus
ook talen en andere theoretische vakken.
Desondanks zullen de leerlingen op deze
scholen zoveel mogelijk ambachtelijk aan
de slag gaan. In het eerste jaar krijgen de
scholieren tien uur techniek per week. Dit
loopt op tot zestien uur in de bovenbouw.
Vanaf het derde leerjaar gaan de leerlingen
aan het werk in leer/werkbanen bij bedrijven
in hun buurt.

Daarin is een aantal vertrouwde begrippen
veranderd. In hoofdstuk 1 zult u bij de ‘Algemene Praktijkopleidingen’ vergeefs zoeken naar
de Primaire en Voortgezette Opleidingen Dakdekker. Zoals bekend beschikt de dakbedekkingsbranche op niveau 2 en 3 voortaan over
een tweejarige vakopleiding die opleidt tot allround dakdekker. Op niveau 2 wordt daarvoor
de Basisberoepsopleiding Dakdekker en op
niveau 3 de Beroepsopleiding Allround Dakdekker, Bitumineus en Kunststof Dakdekken
aangeboden. Beide opleidingen sluiten naadloos 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-cursussen aangepast en werden de vergoedingen
voor korte cursussen verhoogd (zie pagina 6). n

Peter van der Dussen, docent bij TECTUM,
vindt het geen verkeerd voornemen om de
ambachtschool weer nieuw leven in te blazen.
Zelf heeft hij in het verleden ondermeer een
LTS-opleiding afgerond. “En dat vond ik
achteraf een prettige opleiding. Uiterst
praktijkgericht. Als je op de nieuwe ambachtschool gericht een vak gaat leren, dan juich ik
dat toe. En met mij een heleboel jongeren,
verwacht ik. Maar wees eerlijk: met TECTUM
en de manier waarop wij scholen hebben we
die nieuwe ambachtschool toch eigenlijk al in
huis. Of niet soms?” n

6

-200
IDS 2008

Nieuwe studiegids!

De ambachtschool keert terug. Jongeren van twaalf jaar die zich er voor inschrijven,
krijgen de garantie dat zij na een opleiding van 6 jaar een baan hebben.

gericht leren. Binnen afzienbare tijd (2010) moeten leerlingen van
de vakopleidingen aan het einde van hun opleiding niet alleen over
aantoonbare technische vaardigheden beschikken, ze dienen zich ook sociaal te hebben
Bertrik Gotink

ontwikkeld.

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 vakopleiding ook op een goede en beschaafde
manier aan de maatschappij zullen deelnemen. “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 meegenomen. n
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2

2 Nieuwe lonen

2 Elro maakt werk van
communicatie

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
Master-class 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.

Journaal
10
JAAR

TECTUM

2 het ervaringscertificaat

3 X-treme met slangen
4 Maatcursus tillen
voor Topdak

het dak?

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. Medio 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
goedgekeurde diploma te behalen. n

D

Deelnemers oefenen bijvoorbeeld een veiligheidscheck uit te voeren op het harnas van
een collega. Tevens leren ze over lichamelijke belasting en risicovolle situaties en wat
ze moeten doen als iemand desondanks door
een sparing valt. Nog nadrukkelijker dan

JAAR

TECTUM

5 TECUM en de
ambachtschool
6 Onderhoud & Inspectie

4 Moldavië kan op
TECTUM rekenen
5 Willem Feenstra
heeft draai gevonden
6 Oranjedak leert iedereen

op dezelfde wijze detailleren

6 Nieuwe Arbocatalugus

Voor het eerst sinds 1981 is
er dit jaar sprake van een
witte kerst. Het is de voorbode van een lange periode
met sneeuw en vorst. Dit jaar
wordt een rampjaar. De Nederlandse economie komt in de
diepste recessie sinds jaren
terecht. De DSB, de grootste
particuliere bank van Nederland, gaat failliet. De AOW
komt onder druk te staan.
In het najaar van 2009 is
Nederland in de ban van de
Mexicaanse griep. Deze leidt
uiteindelijk niet tot de aangekondigde wereldwijde grieppandemie. Op Schiphol crasht
kort voor de landing een
Boeing van Turkish Airlines.
Michael Jackson overlijdt.
Er sterven 720 mensen in het
verkeer. Lady Gaga scoort
mega-hits met ‘Pokerface’ en
‘Just Dance’. De gezamenlijke
schuld op creditcards bedraagt dit jaar 1,4 miljard.

Scholingsgraad meer dan
verdubbeld

De verplichte CAO-cursus
‘Gezond en Veilig Werken op
het Dak’ (10-C1) is op een
aantal onderdelen behoorlijk
veranderd.

e onderwerpen die in deze vernieuwde
cursus aan bod komen zijn nog meer
toegespitst op bewustwording en arbozorg. Gedacht kan worden aan de laatste
stand van zaken inzake veiligheidssystemen
en persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s).

10

5 Kaderdag vakbond

Vernieuwd: Gezond & Veilig
werken op het dak
voorheen zijn de
afspraken uit het
A-blad Platte
daken in de vernieuwde cursus verwerkt.
De noodzaak daartoe kan ondermeer worden
afgelezen uit het resultaat van 450 werkplekbezoeken die de Arbeidsinspectie heeft afgelegd. In 70% van de gevallen werden er overtredingen vastgesteld. Mede daarom wordt
in de cursus ingegaan op het belang van
een RI&E en aandacht besteed aan vluchtplannen. Bovendien is er een veiligheidskast
met talloze attributen ontwikkeld die centraal staat om de bewustwording ten aanzien
van de eigen veiligheid en die van collega’s
aan te scherpen. Om het doe-gehalte nogmaals te benadrukken, krijgt iedereen de

journaal

4 X-treme: Veldrijden

TECTUM wenst u allen een fantastisch 2010!

nen 6050 Pilot
definitief niveau 4

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 om brandveilige verwerking van dakbedekkingsrmateriaal te leren,
blijft, indien gewenst, gewoon mogelijk. n

6 Een nieuwe docent

in dit nummer o.a.:

journaal
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.

6 Andere opzet C1-cursus

De overheid scherpt eisen aan ten aanzien van het competentie-

gespot

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.

5 Opmars groene dak?
6 Arbeidsinspectie in
opleidingscentrum

Dakdekker voorbereid
op maatschappij

9

Terug van weggeweest:

Roofing Service Nederland in de prijzen

5 Vierde opleidingslocatie

4 Lonen per 1 juli
5 Productcursussen
groot succes!

4 Windmolens op

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

Rob Bootsman (BOKO)

“Vandaag de dag is dit nog net zo. Het is geen
arbeidsvoorwaardenprikkel. Bij ons maakt bijvoorbeeld maar vijf procent de eigen scholingswensen
kenbaar. Het merendeel van de dakdekkers volgt
lijdzaam een cursus. En ze doen dat omdat wij
vinden dat het moet. Aan de andere kant werken
scholing en opleidingen ook niet bepaald tegen
je.” Grappig genoeg heeft Jos Hommeles hier wat
andere ervaringen. “Los van VCA en BHV, waartoe
we iedereen verplichten, heeft elke dakdekker
ook bij UDO de vrijheid om specifieke scholingsen opleidingswensen kenbaar te maken. Daar
hameren we intern zelfs op. Ik moet zeggen dat
er goed gebruik van wordt gemaakt. De meeste
scholingswensen zijn reëel en worden gehonoreerd.”
➤ vervolg op pagina 3

1

3 Leerlingen niveau 4

0

6 Wanneer met vakantie?

een andere klantenkring met hoogwaardiger
projecten, een ander type dakdekker op het dak
en noem zo maar op. Zoiets vergt een enorm
bewustwordingsproces. Uiteindelijk dienen alle
neuzen dezelfde kant uit te wijzen. Sommige
personeelsleden hadden het daar bijzonder
moeilijk mee. Zo zeer zelfs, dat er van bepaalde
mensen afscheid is genomen.”
Uiteindelijk is de cultuuromslag, die Bootsman
met BOKO voor ogen stond, gelukt. Naar zijn
zeggen dankt hij dat mede aan de investering in
scholing en 0pleidingen. Anno 2007 staat BOKO
te boek als een toonaangevend dakbedekkingsbedrijf. Wel geeft hij eerlijk toe dat scholing en
opleidingen indertijd nauwelijks een rol speelden
om de betrokkenheid van dakdekkers met zijn
onderneming te vergroten.

2 Het succes van BAK

e

6 Uit de school geklapt

Toegevoegde waarde scholing
onmiskenbaar
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5 Volg eens een
pvc cursus

TECTUM JOURNAAL is een uitgave

EVEN VOORSTELLEN: BERRY AALBERTS

Verschijnt 5x per jaar.
‘TECTUM Journaal’ is een uitgave van TECTUM,
Stichting voor Dakvakmanschap, hèt opleidingsbedrijf
voor dakdekkend Nederland

goede technisch geschoolde vakmensen, is het zijn taak
om van de leerlingen eveneens sociaal functionerende
dakdekkers te maken. Normen en waarden bijbrengen
dus, waarvoor zijn eigen levenservaring en normbesef als
uitgangspunt dienen. Hij vertelt dat hij de wisselwerking
in het theorielokaal bijzonder belangrijk vindt. Met elkaar
in discussie gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden
werkt beter dan slaapverwekkende monologen over wat
goed en kwaad is. Zijn lessen moeten levendig zijn waarbij de leerlingen vanuit zichzelf de basis leggen voor goed
sociaal gedrag en alom geaccepteerde omgangsvormen.
Als docent LLB zal hij dit proces op een zo natuurlijk
mogelijke wijze proberen aan te sturen. Wat betreft VAODak meldt Perry er van overtuigd te zijn dat hij qua vaktechniek kan meekomen buiten in de praktijk.
Bedrijfsactiviteiten en de praktijkopleiding nauwgezet op
elkaar laten aansluiten heeft echter niet alleen met vaktechniek te maken, maar ook met de wijze waarop de
leerling en diens leermeester/begeleidend vakman met
elkaar omgaan. In zijn ogen gaat het er om dat er uiteindelijk nog betere dakdekkers op de Nederlandse daken
komen te werken die naast vaktechnische beheersing ook
voldoende oog voor hun omgeving hebben. Daaraan
draagt Perry bij in de beroepsopleidingen met LLB in de
opleidingslocaties en met VAO-Dak in de praktijk. n

Bij deze editie van het tectUM journaal treft u twee
folders als bijlage aan over vaO-dak

vakken. Daarvan vind ik sommige
onderdelen eerlijk gezegd wat

4 Opleidingsadviseur
met pensioen

1

Nieuwe website!

Over de bijlagen

w

“Het is best een brede opleiding.

leer je ook andere bij TECTUM
5 Naast techniek
Masterclasses

3433 PE Nieuwegein

In gesprek

3 Leermeestersymposium

Opleidingsadviseur
in de prijzen

Dakvakmanschap,

Zee and s roem

Perry van rooij (43) komt uit de commerciële hoek van de dakbedekkingsbranche. het is een persoon die van directe communicatie houdt; zeg wat je op je lever hebt, draai er niet omheen,
korte lijnen, recht door zee. Weten wat je aan elkaar hebt. zo is
hij is zelf ook opgevoed. zijn werk bij zijn vorige werkgever
bracht hem in aanraking met personen van uiteenlopend niveau.

Am

5

iemand aan te spreken op onveilig
dakgedrag. Ik heb dat nog nooit
hoeven doen. Ik vind het een leuke
en leerzame opleiding. De docenten
zijn oké. Ze weten alles over het
vak. Ik heb het gevoel dat ik ècht
iets leer en een betere vakman
word. Maar ik ben er ook achtergekomen dat ik al heel veel wist.
En dat heb ik toch maar mooi aan
mijn vader te danken...” ■

Regio Zuid

leuker vind. Bijzonder hoor, dat een minister
je daar naar vraagt.”
Aan TECTUM-docent Kees Huizer vroeg de
minister hoe het zat als leerlingen zakten voor
hun examen. “Natuurlijk heb ik hem verteld dat
ze een herkansing krijgen. Ook heb ik duidelijk
gemaakt dat TECTUM alles doet voor een optimale afstemming tussen de praktijk op het dak
en de school. Wat ze hier leren, daarmee moeten ze buiten uit de voeten kunnen.”
Joop van Gemerden vertelde hem dat hij al 68
jaar was en nog steeds met veel plezier leerlingen opleidde. “Ook heb ik gezegd dat het me
steekt dat er zoveel jongeren al dan niet bewust
werkeloos zijn. En dat terwijl de dakbedekkingsbranche ze een mooie toekomst zou kunnen
bieden. Dat bleek hij met me eens te zijn.”

3 E-room operationeel

“Wel bijna hetzelfde zijn de veiligheidsmaatregelen. Die zijn bij
Patina net zo perfect geregeld als

op de opleidingslocatie zelf.
EVC krijgt vervolgTrouwens,
TECTUM leert je om

6

Perry van rOOij: recht dOOr zee

W

4

MAANDAG 16 JULI T/M 3 AUGUSTUS
Gelderland: alleen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen,
Brakel, Didam, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel,
Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Milingen a/d Rijn,

Uiteraard werd Aart Jan de Geus met alle égards
ontvangen. Welkom geheten door TECTUMdirecteur Karel-Jan Batenburg die de structuur
van TECTUM met het ROC Midden Nederland
kort uiteenzette, alsook de wijze waarop de
dakbedekkingsbranche het opleidingsgebeuren
financiert. Daarna volgde een rondleiding door
het opleidingscentrum Nieuwegein waarbij
gelegenheid bestond om met leerling-dakdekkers en docenten in gesprek te gaan. Op dat
moment waren er twee groepen aan de slag.
Daarvan deed er één examen, terwijl de andere
groep koud met de Primaire Opleiding was
begonnen. Tegelijkerrtijd werd overigens een
aantal VMBO-scholieren rondgeleid en in aanraking gebracht met het vak van dakdekker.

6

Journaal

wezen, maar ik wil het gewoon
zo hebben’.”

Breed geschoold

Op 25 september 2006 startte
Patrick op niveau 2 met de
Opleiding Dakdekker Bitumen en
Kunststof. Hij zit in de groep NT3,
genoemd naar Nieuwegein TECTUM
groep 3. Het competentiegericht
opleiden bevalt hem.

Steenderen, Toel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch,
Winterswijk, Zelhem en Zutphen. Utrecht: m.u.v. Eemnes en Loosdrecht.
Zuid-Holland. Noord-Brabant: alleen Werkendam en Woudrichem.

anders uit dan de vorige editie.

Wisselwerking

TECTUM ideale omstandigheden
gecreëerd. Buiten op het dak gaat
het er soms anders aan toe.
Dan zeg ik wel eens tegen m’n

Patina onderbroken werd. “Ik ben
in dienst bij TECTUM. Na m’n opleiding ga ik weer terug naar Patina.”

4 BHV’ers weten
van wanten

Regio Midden

Qua uitstraling en taalgebruik wordt er anno
2008 gemikt op een jong publiek. De aankeiler
op de website maakt dit gelijk duidelijk;
‘Niet voor losers’. Ondanks het jeugdige en
moderne elan is de website, gezien de aan te
treffen informatie, zeer geschikt voor een breed
publiek, dus ook voor ouderen. Voor de uitvoering van de website zijn huisstijlelementen van
TECTUM benut. Daarbij is gebruik gemaakt van
illustratief fotomateriaal en filmpjes die een
beeld geven wat het vak dakdekker inhoudt.
De gekozen menustructuur is eenvoudig en
overzichtelijk. Heb je als digitale bezoeker
informatie nodig over de vakopleidingen of
korte cursussen? Met één klik wordt de
gewenste informatie geleverd. Wil je iets weten
over het loon of over de voordelen van het
dienstverband met TECTUM? De submenu’s
helpen je verder. Gebruiksvriendelijkheid is
hier het sleutelwoord. Vastgesteld is dat de
nieuwe website na de beroepenmanifestatie
‘Way to Work’ veelvuldig geraadpleegt werd.
Neem eens een kijkje op www.tectum.nl en
laat ons weten wat je ervan vindt! n

Niet zo gek lang geleden was Perry op zoek naar een
baan waarin hij zijn communicatieve vaardigheden kon
combineren met zijn maatschappelijke betrokkenheid. Bij
TECTUM kon dit in de combifunctie docent LLB/VAO-dakmedewerker die hij sinds 1 september 2009 uitoefent. In
deze hoedanigheid krijgt hij enerzijds de leerling-dakdekkers uit de beroepsbegeleidende leerweg onder zijn
hoede voor burgerschapscompetenties (leren, loopbaan
en burgerschap). Anderzijds werkt hij mee aan een optimale afstemming tussen de leermeester/begeleidend
vakman in de praktijk en de dakdekker in opleiding. Naast

BOKO gelauwerd

Na een jaar werd het dienstverband met Patrick geëvalueerd. In
dat gesprek werd hem duidelijk
gemaakt dat hij de opleiding op

2 Kroom in the
picture

3 Spot op minister

Regio Noord

TECTUM heeft haar website vernieuwd.

O

‘TECTUM Journaal’ is een uitgave van TECTUM,
Stichting voor Dakvakmanschap,
hèt opleidingsbedrijf voor dakdekkend Nederland

MAANDAG 23 JULI T/M VRIJDAG 10 AUGUSTUS
Groningen. Friesland. Drenthe. Overijssel. Noord-Holland (omvattende
Noord-Oostpolder, Zuidelijke IJsselmeerpolders, m.u.v. Zeewolde).
Gelderland: alleen Hattem. Utrecht: alleen Eemnes en Loosdrecht.

MAANDAG 30 JULI T/M 17 AUGUSTUS
Flevoland: alleen Zeewolde. Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Barneveld,
Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem,

Het nieuwe medium ziet er compleet

pdrachtgevers, ondernemers, leveranciers of dakdekkers die allemaal op eigen unieke wijze, met
eigen taalgebruik en dito omgangsvormen, communiceren. Als gesprekspartner kon hij er moeiteloos mee
overweg. Naast deze zakelijk getinte communicatie, deed
hij privé de nodige ervaring op in de omgang met ‘specifieke’ jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren
met ADHD, autisme of levensbedreigende aandoeningen.
Ook dat vergt een specifieke benadering waarin bovendien veel inlevingsvermogen wordt vereist. Het gaat hem
makkelijk af. Naar zeggen heeft hij veel ervaring op het
terrein van communicatie.
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in dit nummer:

niveau ging volgen en dat
‘dat kan niet hoor, wat
3 primair
Loonsverhoging
invader:
2007
daarvoor het dienstverband met
jij daar doet’. Zegt hij: ‘kan wel

Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden,
Enkele weken geleden
bracht de inmiddels demissionaire minister
De Geus
Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen,
Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo
Zaltbommel en Zevenaar. Zeeland. Noord-Brabant: m.u.v. Werkendam
Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden,
Lingewaal, Lochem,
Neede,
van Sociale Zakenen Keppel,
en Werkgelegenheid
een werkbezoek
aan
TECTUM.
Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, en Woudrichem. Limburg.
Hij deed dit op voorspraak van het HBA dat de dakbedekkingsbranche als
voorbeeld ziet van een sector waarin de afstemming tussen de scholing en
opleidingen en de dagelijkse beroepspraktijk perfect wordt vormgegeven.

Journaal

Journaal
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BOUWVAKANTIE 2007
Ministerieel bezoek
aan TECTUM

EVEN VOORSTELLEN: LINZE DE JONG & EDUARD VAN STEENHUIJSEN

S

Nu is niet alleen de structuur van de opleidingen onder de loep genomen. Voor de

‘TECTUM Journaal’ is een uitgave van TECTUM,
Stichting voor Dakvakmanschap,
hét opleidingsbedrijf voor dakdekkend Nederland
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INHOUD

Patrick Gorter (22) uit Andijk is één van de eerste
leerlingen die op niveau
2 aan het competentiein dit nummer:
gericht opleiden is begonnen. Op 7 september 2005
2
Het Nieuwe Leren gestart
trad hij in dienst bij Patina Dakbedekkingen Andijk.

UIT DE
JK
PRAKTI

Als het meezit neemt Ronald over een paar
jaar de zaak van Aad over. Aad: “Ik ben nu 47
jaar en wil het rustiger aan gaan doen. Ik heb
vanaf mijn 15e fysiek zwaar werk gedaan. Dat
gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarom
beschouw ik Ronald ook als mijn opvolger.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het hem mettertijd gaat lukken. Hij kan goed met klanten
overweg. Die halen we tegenwoordig binnen
via mond-op-mond reclame. Adverteren doen
we niet meer. Als het pijpenstelen regent staat
de telefoon roodgloeiend. Hebben ze lekkage.
Negen van de tien keer een verstopte dakgoot.
Als ze geen klant zijn beginnen we er niet meer
aan. Het is een ‘uurtje-factuurtje’ en vervolgens
kun je maanden op je centen zitten wachten.
Daar hebben we geen zin in.” Ronald krijgt
via Aad alle ruimte om zich met opleidingen
te ontplooien. Aad: “Het kost wel een lieve duit,
maar het is een investering voor de toekomst.
Van mij mag hij...”

Amsterdam

Journaal

Wat zijn nu de gevolgen van dit alles? De
Primaire Opleiding Dakdekker, specialisatie
Bitumineus en Kunststof Dakdekken, zoals
wij die nu, met de huidige kwalificatiestructuur kennen, komt te zijner tijd te vervallen.
Iemand die vanaf 2006 als leerling geschoold
wordt voor het platte dak, behaalt daarvoor
het diploma Dakdekken, Uitstroomrichting
Bitumen en Kunststof. Gaat iemand op voor
leidekken, dan behaalt hij daarvoor het
diploma Dakdekken, Uitstroomrichting Leien.
Daarnaast komen er ook uitstroomrichtingen
pannen, riet en metaal. Overigens is het niet
waarschijnlijk dat de opleidingsduur ook
gaat veranderen. Bovenal blijft de bestaande
structuur met TECTUM intact.
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Indruk tekst & vorm, Amstelveen
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GEVOLGEN

inhoud van de lessen gold dit eveneens.
Waar mogelijk moesten de lessen in de
nieuwe dakopleiding nog nauwer aansluiten
op de praktijk van het werk buiten op het
dak. Om dit te bereiken werd de dakpraktijk
zelf als vertrekpunt genomen. Met een aantal
betrokkenen uit de bedrijfstak heeft TECTUM
in kaart gebracht wat een dakdekker eigenlijk moet kennen en kunnen om zijn beroep
naar behoren te kunnen uitoefenen. Dat
heeft een enorme waslijst beroepstaken
opgeleverd. Uiteindelijk vloeide daar, wat
men met een duur woord noemt, het
‘beroepscompetentieprofiel’ van de
dakdekker uit voort. Op dit moment worden
al die vereiste beroepstaken naar onderwerp
gereshuffeld en omgezet in ‘leertaken’, zeg
maar lesonderdelen. Daardoor kan iedereen
er in de toekomst nog meer van uitgaan dat
hetgeen geleerd wordt in de lessen van de
opleiding Dakdekken van TECTUM altijd een
directe relatie met de beroepspraktijk van
het platte dak heeft. Of het nou om de
praktijklessen of de theoretische scholing
gaat. TECTUM houdt scholing actueel.
Wordt vervolgd..! ■

U I T D E S C H O O L G E K L A P T: PAT R I C K G O RT E R

Feeste k spektake
Diploma-uitreiking 2007

Journaal
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over onderwerpen zoals het functioneren in
een organisatie, samenwerken en communicatie. Daar hebben immers alle beroepsgroepen mee te maken.

Zo is onderzocht of van de opleidingen dakdekker pannen, riet, leien, metaal en bitumen/kunststof een bepaalde eenduidigheid
valt te maken. Met andere woorden, kan er
niet één opleiding dakdekken komen waarin
de lesroute voor iedereen hetzelfde is, maar
waarvoor de inhoud per gekozen richting
verschilt. Dat heeft positieve bevindingen
opgeleverd met consequenties als gevolg.
Gaan de plannen door, dan krijgt een leerling
voor het platte dak voortaan lesstof aangeboden die leerlingen pannen, leien, riet of
metaal ook krijgen. Met dien verstande dat
de inhoud van deze vakken zich, zoals in ons
geval, zal toespitsen op de praktijk van het
platte dak. Zodoende krijgt iedere beroepsgroep een lespakket aangeboden over de
werkvoorbereiding, inrichting werkplek, uitvoeren sloopwerkzaamheden, aanbrengen
daktoebehoren en dakcomponenten, reparatie en onderhoud e.d. Maar zoals gezegd,
zal de inhoud voor iedere dakdekker anders
van aard zijn. Dat is ook logisch. Het heeft,
om maar wat te noemen, bijvoorbeeld geen
zin om een leerling-pannendekker het
dakdekken met bitumen of kunststof bij te
brengen en omgekeerd net zo. Wat overigens
wel grotendeels overeenkomt, zijn de lessen

1

De diploma-uitreikingen van TECTUM zijn uitgegroeid tot ware
happenings. Ten overstaan van talloze betrokkenen zet het opleidingsbedrijf alle cursusdeelnemers één keer per jaar in het middelpunt van
de belangstelling. In 2007 wordt dit niet anders. Volgend jaar wordt het
als vanouds een spektakel waar u nu alvast rekening mee kan houden.

Journaal

Portfolio
Deelnemen aan een EVC-traject is eigenlijk vrij
eenvoudig. Als bedrijven de noodzaak inzien
om dakdekkers formeel te kwalificeren voor

1

Aad en Ronald den Braber uit Haarlem
werken samen in het gelijknamige dakbedekkingsbedrijf. Aad is de oom van
Ronald. Ronald volgt op dit moment
de Primaire Opleiding Bitumineus en
Kunststof Dakdekker. Dat is opvallend,
aangezien 90% van de dakbedekkingsactiviteiten op het hellende dak wordt
uitgevoerd. Het heeft dan ook een
reden...

Journaal

Bert van de Pol heeft veel ervaring opgedaan

hun werk, dan kunnen ze daarvoor een
afspraak maken met de opleidingsadviseurs
van TECTUM of van Bouwradius. Na een
gesprek zijn de betrokken dakdekkers aan de
beurt. Van de Pol: “Ik weet zeker dat we te
maken krijgen met dakdekkers die hun vak
uitstekend verstaan. Ze zullen een enorme dot
praktijkervaring als bitumineus of kunststof
dakdekker hebben opgedaan, maar hebben
nooit een diploma behaald. Misschien zijn
ze ooit aan een opleiding begonnen maar
hebben ze die om uiteenlopende redenen
nooit afgemaakt. Waar we achter proberen
te komen is waaruit hun werkervaring als
dakdekker bestaat. Enerzijds gebeurt dit via
een vragenlijst maar er worden ook bewijzen
verlangd. Dat kunnen foto’s zijn van werken

in andere sectoren waarin EVC-trajecten (met
succes) tot stand zijn gebracht. Hij begrijpt
dat er enige schroom overwonnen moet
worden om zulke trajecten te laten slagen.
“Sowieso is het een nieuw fenomeen voor de
dakbedekkingsbranche. Bovendien richt het
zich op een beperkte doelgroep. Een EVCtraject is met name bedoeld voor de dakdekker die ongeveer tien jaar werkervaring heeft.
Daarvan moet hij minimaal vijf jaar actief zijn
op het dak en bij voorkeur ouder zijn dan 35
jaar. De aanmelding loopt via de werkgever.”
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met de daarin
verworven vaardigheden, dient dus
als uitgangspunt
voor het diploma
Primaire Opleiding
Dakdekker, specialisatie Bitumineus
en Kunststof
Dakdekken. Het
wordt echter geen
klakkeloos uitdelen van diploma’s. Iemands
(praktijk)kennis wordt grondig getoetst en
er wordt vastgesteld welke cursusonderdelen
men nog moet volgen om de werkervaring
te verzilveren.

Mad Dog
Redactie

6 Volg eens een korte cursus: Heftruckchauffeur
De BIKUDAK-TECTUM Award
Tecla & Tommy

Afgevaardigden van werkgevers en werknemers zijn al ruim twee jaar bezig om de bestaande
opleidingsstructuur in de dakbedekkingsbranche tegen het licht te houden.

WERKNEMERS DIE AL JAREN IN DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE WERKEN

Indruk tekst & vorm, Amstelveen

5 Van de tribune
Start nieuwe groep
Voor Dag en Bouw
Prikbord
De BHVDak-pas

Met de praktijk als uitgangspunt

EVC

Strip

4 Het nieuwe ‘Op ’t dak boekje’
Spotlights on: Praktijkcursussen van TECTUM
Innovatief: veilig en makkelijk
Sponsors veiligheidshal

Journaal

Journaal

Tekst en productie

Tecla & Tommy

3 Uit de school geklapt: Jelle Wiersma
Duur(zaam)

» In dit nummer o.a. Plaatsing klimmast, Daksymposium ‘Veiligheid moet je DOEN!’, Nieuwe garantielonen

Marjolein Ruiter Grafisch Ontwerp, Amsterdam
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Met de praktijk als uitgangspunt

2 Column Karel-Jan Batenburg
EVC-trajecten groot succes
Pech voor sommige werkgevers
Vriezen of dooien
Aankondiging diploma-uitreiking 2005

JAARGANG 1 | NUMMER 3

Een gek scenario; over pakweg drie jaar zijn we enigzins terug bij af. De brede dakenopleidingen
van nu zijn dan nog beroepsgerichter geworden. Als gevolg daarvan stelt het Ministerie van
Onderwijs per leerling minder subsidie beschikbaar want er worden immers minder vakken
gedoceerd. Verbeelding of werkelijkheid? Wie weet er iets van? Bertrik Gotink?

M

&

in dit nummer:
1

Rimpeling in de vijver

O

O
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OPINIE

Onlangs werden de resultaten bekend van
een onderzoek dat het EiB (Economisch instituut voor de Bouwnijverheid) voor de branche
uitvoerde naar talloze ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt in de afgelopen vijftien jaar.

N

verticale klimmasttraining. Naast het bijbrengen van praktische vaardigheden op het
gebied van fysieke belasting, wil TECTUM dat
het veilig werken op hoogte een standaardplek tussen de oren van iedere dakdekker
krijgt. Met de nieuwe C1-cursus wordt daarop ingespeeld. De cursus is een must voor
iedereen die zijn vaardigheden en alertheid
op dit terrein wil actualiseren. Wat betreft
de vergroting van voorlichting en instructie
voldoet de cursus aan de aanbevelingen uit
het inspectieproject Dakwerk 2008 van de
Arbeidsinspectie alsmede aan de wens van
sociale partners. De inhoud van de cursus is
afgestemd met SBD en kent een paritaire
afregeling. n WILT U ER MEER OVER WETEN,

aast uiteenlopende gegevens over
kansen en knelpunten op dit terrein,
leverde het onderzoek ook een aantal
aardige bevindingen op rond scholing
en opleidingen. Zo is, in vergelijking met vijftien
jaar geleden, het kwalificatieniveau in de sector
aanzienlijk gestegen. Het aantal MBO’ers nam
toe, zoals dat ook gold voor het aantal personen dat een vakdiploma behaalde (van 26% in
1992 naar 56% in 2009). Ruim vijf op de zes
gediplomeerden blijft na het behalen van het
diploma werken bij het bedrijf waar ze tijdens
de opleiding in dienst waren. Middelgrote en
grote bedrijven (vanaf elf man personeel) blijken in de afgelopen drie jaar behoorlijk gebruik
te hebben gemaakt van de scholingsmogelijk-

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

1

heden. Hier staat in negatieve zin tegenover
dat eenderde van de kleine bedrijven (tot elf
werknemers) helemaal niet schoolde. In de
afgelopen drie jaar volgde 67% van de werknemers één of meerdere cursussen. Ook dat
percentage ligt beduidend hoger dan de 48%
van 1992.

Ambacht

Vanwege het feit dat veel cursussen in 1992
nog niet bestonden, stellen de onderzoekers
een verschuiving vast in het type cursus dat
wordt gevolgd. Dat geldt zowel voor vaktechnische cursussen zoals koud kleven, zelfklevende
materialen en kunststof dakbedekkingsmaterialen als voor arbogerelateerde cursussen.

In het algemeen vinden werkgevers de huidige
scholingsmogelijkheden goed op hun behoeften
aansluiten. Critici wijzen hier evenwel op knelpunten die te maken hebben met de geografische ligging van de opleidingslocaties, de
kosten diversiteit/inhoud van de scholingsmogelijkheden. De helft van de bedrijven
verwacht dat het multifunctioneel gebruik van

In vergelijking met 1992 rept de rapportage kort
en bondig over de toegenomen vaardigheden
van het eigen personeel anno 2009. Men is
lovend over de opgedane theoretische kennis
en over de knowhow rond (persoonlijke) veiligheid en gezondheid.

het dak zal toenemen (groen-/energiedaken).
Dit geldt ook voor het meerjarige onderhoudscontract. De onderzoekers adviseren derhalve
hiervoor doeltreffende lesstof of aparte cursussen te ontwikkelen. Tot slot werden ook nog
vragen gesteld naar de aantrekkelijke kanten
van het werken in de dakbedekkingsbranche.
Naast het leuke werk en het werken in de
buitenlucht, volgde op de derde plaats het
antwoord dat men er een echt vak kan leren…

Arbeidsbestand
Het EIB heeft ook aandacht besteed aan het
arbeidsbestand in de dakbedekkingsbranche.
Vervolg op pagina 2
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De notendop van 2009

* Start pilot niveau 4 * De cursus ‘Veilig en Gezond Werken op het Dak’ wordt aangepast * TECTUM
biedt nieuwe cursussen aan * NEN 6050 definitief * Bedrijfstakeigen Aanpak Kredietcrisis (BAK) ontwikkeld ***
15

De toekomst

Wat de toekomst zal brengen is ongewis. Wat wel zeker is, is dat

de zoektocht naar een vijfde opleidingslocatie in de Rijnmond onverminderd doorgaat. TECTUM zal haar rol als adviseur, opleider en
begeleider voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche
blijven vervullen. Maar wat de toekomst ècht gaat brengen, blijft
koffiedik kijken. Iemand die echter in het verleden vrij goed wist
in te schatten welke kant het op zou kunnen gaan, is Gijs Lokhorst.
planmatige scholing van hun werknemers mogelijk te maken.
Het kostenaspect hiervan, vond hij van ondergeschikt belang.
TECTUM, zo sprak hij uit, moet een organisatie worden die prominent wordt neergezet in de branche. Zijn trefwoorden daarvoor
zijn en waren kwaliteit, marktgerichtheid en klantvriendelijkheid,
zorgvuldigheid en flexibiliteit. Een professionele organisatie
kortom, die over een betrouwbare uitstraling beschikt. Die is er
gekomen en Lokhorst feliciteert TECTUM daarmee van harte. Hij
deed destijds echter ook een uitspraak die niet is uitgekomen.
Deze had betrekking op de verbreding van TECTUM met andere
scholingspartners.

Tijdgeest

Gijs Lokhorst

De vooruitziende blik
Acht jaar geleden spraken wij Gijs Lokhorst, senior-bestuurder
Bouw van CNV Vakmensen (destijds Hout- en Bouwbond CNV),
over de structuur met TECTUM in de dakenbranche. Hij deed een
aantal opmerkelijke en voorspellende uitspraken. Zo wilde hij dat
mensen, mede door toedoen van TECTUM, minder kwetsbaar
zouden worden op de arbeidsmarkt. Tevens voorzag hij een toekomst van een leven lang leren omdat de beroepskenmerken van
een dakdekker nooit stil zouden blijven staan. Voorts opteerde
hij voor een leeftijdbewust ouderenbeleid om vroegtijdige uitstroom als gevolg van arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hij
maakte zich in dit verband bijzonder druk dat driekwart van de
kleinere bedrijven in de dakbedekkingsbranche weinig tot geen
animo toonde voor scholingsactiviteiten. Hij vond het zuur dat er
te weinig gebruik werd gemaakt van het in de CAO verankerde
recht op scholingsdagen. Hij wilde dat TECTUM deskundigen zou
aanstellen die de bedrijven ondersteuning gingen bieden om

Anno 2010 blijkt Lokhorst daarover helder. “Mocht blijken dat de
dakbedekkingsbranche problemen krijgt om zelfstandig de broek
op te houden, dan wordt die discussie actueel. Ik schat in dat het
binnen twee, drie jaar zo ver is. Misschien zelfs wel eerder. Kijk
naar de discussie in het pensioenfonds. In de bouw is op dit
moment een situatie ontstaan die uiterst zorgelijk is. De financiële crisis, gemeenten die een bouwstop afkondigen of grote
bouwprojecten uitstellen, ondernemingen die in de verdrukking
zitten en personeel ontslaan, ZZP’ers die zich als cowboys op de
markt gedragen; het zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de
bouw tientallen miljoenen moet bezuinigen. Minder opdrachten
betekent ook minder afdracht voor de fondsen. In het geval van
scholing en opleidingen voor het SF BIKUDAK dat TECTUM voor
een groot gedeelte financiert. Als het in dit tempo doorgaat, zijn
op een gegeven moment de euro’s op. Zo simpel is het. Ik schat
dan ook in dat we door de actualiteit gedwongen worden om de
discussie met elkaar aan te gaan over de toekomst van TECTUM.
Die zal gevoerd worden aan de hand van kernthema’s die te
maken hebben met kwaliteit, herkenbaarheid, kostenbeheersing
en efficiency. Ik weet zeker dat dan op enig moment de vraag
actueel wordt of een bundeling van activiteiten met één of meer
scholingspartners soelaas zal bieden. Persoonlijk geloof ik daar
wel in. Wees eerlijk, op een aantal terreinen vindt iedere
scholingsinstantie opnieuw het wiel uit. De leertrajecten in het

competentiegericht opleiden zijn nagenoeg allemaal blauwdrukken van elkaar. De backoffices zijn eveneens vergelijkbaar.
Daar kun je iets aan doen middels een bundeling van opleidingsfaciliteiten. Een docent MCK zou zijn vak ook in andere sectoren
kunnen uitoefenen. En zo zijn er meer oplossingen voor een
algemeen probleem dat veel scholingsinstanties in de bouw op
dit moment hebben. Waarom die discussie over de toekomst nog
niet gevoerd wordt? Heel eerlijk? Volgens mij heeft dat met
personen te maken. Dat zie je ook bij fusies, zodra poppetjes het
gevoel krijgen dat het om hen gaat, trekken ze aan hun stutten.
Herkenbaarheid is en blijft een belangrijk uitgangspunt voor mij
en mag zeker niet onderschat worden. Maar niet tegen elke prijs.
Volgens mij kan schaalverbreding op een goede manier worden
ingevuld. Je kunt er ook een kwaliteitsslag mee slaan. Ik vind dat
er verantwoord met bedrijfstakmiddelen moet worden omgesprongen. Als de marktomstandigheden en financiële omstandigheden niet veranderen, dan worden we gedwongen om het debat
te voeren over
de financiering van
scholing en
opleidingen
in de toeTECTUM JOURNAAL is een uitgave
komst. Niet
alleen in de
van TECTUM, Stichting voor
dakbedekDakvakmanschap
kingsbranche,
maar ook
elders in de
Groningenhaven 4
bouw. Dat
3433 PE Nieuwegein
moment van
herijking is
tel:  (030) 601 81 50
dichterbij dan
fax: (030) 601 82 89
jij wellicht
denkt.” n  
e-mail: info@tectum.nl
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