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 Het project ‘Sterk Techniekonderwijs’ 
werd door de overheid in het leven 
geroepen, omdat het voor bedrijven 

moeilijk is om goed technisch personeel te  
vinden. De overheid maakt 100 miljoen euro  
per jaar vrij voor scholen in het voortgezet 
onderwijs. Daarmee kunnen de scholen het 
voor leerlingen aantrekkelijker te maken om 
te kiezen voor techniek. De uitvoering ligt bij 
de scholen, die daarvoor de samenwerking 
zoeken met het bedrijfsleven. 

GEÏNTERESSEERDE LEERLINGEN
Ook in de dakbedekkingsbranche is  
dringend behoefte aan instroom van (jonge) 
medewerkers. Het BHC ging hiermee actief 
aan de slag. Volgens Tommy van Beek, 
docent BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), 
was de belangstelling voor het vak bij de 
leerlingen al aanwezig. Van Beek: “In het 
vierde jaar is er een aantal keuzevakken  

en daar hoort het timmeren van een plat dak 
bij. De leerlingen geven zelf aan dat ze ook 
de dakbedekking willen toevoegen. Ze had-
den bijvoorbeeld tijdens een stage gezien 
hoe dat ging.”

KEUZEVAK
Van Beek zocht contact met de bedrijven in 
de omgeving van Boxtel. Die wilden op aller-
lei manieren helpen, maar door de drukte 
was het lastig om leerlingen op de bouw-
plaats te ontvangen. Van Beek: “Bij een van 
die bedrijven zag ik dat TECTUM de opleiding 
voor dakdekker verzorgt. Ik nam contact met 
hen op en dat leidde tot een samenwerking.”

In februari volgen zes docenten BWI en vier 
docenten PIE (Programmeren, Installeren en 
Energie) een specifieke cursus. Van Beek: 
“Dat doen we hier op locatie in de praktijk-
ruimte. Met de kennis die we daarbij opdoen, 

kunnen we de innovatieve manier waarop 
dakdekkers nu werken, overbrengen aan  
de leerlingen. Dankzij TECTUM kunnen we 
straks dakdekken als keuzevak aanbieden. 
De leerlingen hebben dan kennis gemaakt 
met het vak en mogelijk gaan ze er ook  
verder mee aan de slag.”

GOEDE INVESTERING
Er blijft nog wel iets te wensen over, volgens 
Van Beek. “Bijvoorbeeld dat we met een 
groepje leerlingen langs mogen komen bij 
een leuk project van een dakbedekkings-
bedrijf uit de buurt, al is het maar voor een 
halfuur. We hebben zelf een busje om bij  
de bouwplaats langs te komen. Bij het vmbo 
maken de meeste leerlingen al de keuze 
welke richting ze op gaan, dus zelfs dat halve 
uur is een goede investering.” £

In het kader van het project Sterk Techniekonderwijs werkt

TECTUM samen met het Baanderherencollege (BHC) in Boxtel. 

Doel: meer leerlingen kennis laten maken met het dakdekkersvak.
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De cursus die niemand mag overslaan! 

 Het klinkt als een cliché, maar er zijn weinig zaken zo belangrijk als je gezondheid.  
De eendaagse cursus TopFit4TheJob kan ertoe bijdragen dat je gezond blijft en dat je 
veilig en prettig kunt blijven werken. Tijdens TopFit4TheJob krijgen de cursisten denk- 

en doe-opdrachten, die helpen om het werk gezond en veilig uit te kunnen voeren. De cursus 
geeft ook de gelegenheid om deel te nemen aan het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Dit 
onderzoek voorkomt zoveel mogelijk risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid 
van de werkenden met zich meebrengen. £
 
u VOOR HET AANVRAGEN VAN MEER INFORMATIE EN AANMELDING VOOR TOPFIT4THEJOB:  

MAIL NAAR INFO@TECTUM.NL.

Cursus uitgelicht:

TopFit4TheJob 
houdt je gezond

Ruim tweederde van de leerlingen bij TECTUM 
zijn zij-instromers. Deze belangrijke groep wordt 
opgeleid tot volwaardige vakmensen. Met goed 
opgeleide zij-instromers wordt ook voorzien in 
de grote vraag naar nieuwe medewerkers.

GOEDE BEGELEIDING 
VAN ZIJ-INSTROMERS

 Bij het opleiden van zij-instromers houdt TECTUM rekening met zaken die voor deze groep 
kenmerkend zijn. Zo hebben zij-instromers vaak een gezin, een huis en veel verantwoor-
delijkheden. De behoefte aan duidelijkheid is daarom groot: de zij-instromer wil een 

opleider/werkgever die zegt wat er gedaan moet worden en doet wat er gezegd wordt. Daarom 
zorgt TECTUM er bijvoorbeeld voor, dat de studenten precies de datum weten waarop het  
salaris wordt gestort.

Onderwijsvernieuwing wordt op een serieuze manier ingezet om de opleiding zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Studenten trekken vier dagen aaneengesloten met elkaar op. Daar hoort de 
juiste begeleiding bij. Misschien nog wel de belangrijkste reden voor het succes van goed  
opgeleide zij-instromers: er worden geen onnodige voorwaarden gesteld. Bij TECTUM is ieder-
een die dakdekker wil worden, van harte welkom. £

BEZOEK TECTUM OP DE BOUWBEURS!
Kom langs voor een goed gesprek en een kop koffie bij stand 11.A040 van TECTUM op de BouwBeurs 2023
in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs moest twee jaar lang verstek laten gaan als gevolg van de coronacrisis. 
Daarom kijken de medewerkers er nu extra naar uit om bezoekers te verwelkomen op de stand. Zij kunnen u 
alles vertellen over het opleidingen- en cursusaanbod en de mogelijkheid om cursussen op maat te leveren.
De ontwikkelingen in de dakbedekkingsbranche gaan razendsnel en de behoefte aan goed opgeleid personeel 
is groter dan ooit. TECTUM legt tijdens de BouwBeurs uit wat de organisatie hierin voor de bedrijven kan 
betekenen! £
u DE STAND WORDT GEDEELD MET VEBIDAK, SBD EN B2 TRANSITIES. 
OOK BIJ DEZE ORGANISATIES KUNNEN BEZOEKERS MET HUN VRAGEN TERECHT. 

DAKTRAINEN
Alle ellende rond Oud & Nieuw kan mij gestolen  
worden. Als ik lees wat er weer fout gegaan is bij het 
afsteken van vuurwerk en hoe het vooral ook jonge 
kinderen treft (grote verwondingen tot amputaties van 
handen aan toe), dat moeten we toch niet willen. Dan 
denk ik bij mezelf dat het verbieden van het kopen van 
vuurwerk en het afsteken ervan de enige juiste weg is. 
Een leuke feestelijke jaarwisseling kan zeker zonder. 

Ik verheug me altijd meer op de feestelijkheden rond 
de Kerst en de daarbij behorende vrije dagen. Dat vind 
ik een wel erg leuke periode van het jaar. Al was het dit 
jaar wel een beetje jammer, dat het wat de tempera-
turen betreft wel voorjaar leek. Tijdens de kerstdagen 
hoort het wel zo te zijn dat het koud is met het liefst 
een beetje sneeuw, dat maakt het allemaal nog  
gezelliger. Gelukkig hadden wij op tweede kerstdag 
een uitje naar Holiday on Ice gepland staan. Toch nog 
een beetje winterse gecreëerde omstandigheden, zoals 
ik dat graag met Kerstmis heb. Het was behoorlijk 
indrukwekkend wat wij aan acrobatische schaats-
perikelen te zien kregen. De sprongen en pirouetten 
waren magnifiek, al ging er ook wel eens een spronge-
tje mis. Dat hoort erbij, waar gewerkt wordt (en dat is 
het voor deze professionele kunstschaatsers), zal ook 
een foutje gemaakt worden.  

Dat was de enige overeenstemming die ik kon vinden 
met deze getrainde acrobaten, dat foutje herkende ik 
wel. Daarom hebben de schaatsers en schaatssters  
niet alleen hun voorstellingen, er wordt ook nog eens 
joekelveel tussentijds getraind om de skills op peil te 
houden. En dat trainen, dat bijhouden van skills, dat 
schiet er tegenwoordig bij veel mensen nog wel eens 
bij in. Ook bij dakdekkers helaas. 

Er wordt heel veel opgeleid in de dakbedekkings- 
branche, ieder jaar weer volgen zo’n 130-140 dak- 
dekkers een vakopleiding. Na het behalen van deze 
opleiding wordt er zeer weinig gedaan aan het  
bijhouden van de geleerde vaktechnische vaardig-
heden. Zonde, er wordt bij aanvang van de carrière  
veel tijd en moeite gestopt in het leren van het vak en  
daarna, nou, dan weten we het wel. De cao-verplichte 
Vakscan, waar de dakdekker gescand wordt op de 
eigen vaktechnische vaardigheden, bewijst dat er toch 
nog wel een beetje doorgetraind kan worden. Door 
jong en oud.  
 
Want fouten sluipen er altijd in, net als bij de kunst-
schaatser. En dat wil toch eigenlijk niemand.  
Blijf trainen, elke vaktechnische korte cursus zorgt 
voor een betere vaktechnische dakdekker. Het leidt 
zeker tot minder servicegevallen bij regenweer.  
Dat scheelt!

 Wie een bezoek brengt aan de lessen, 
kan zien dat de studenten actief deel-
nemen. Margriet Meijer geeft les  

in Personeelsmanagement aan de OKD-Top  
en zoekt daarbij de interactie. Die is er dan  
ook volop. Meijer legt het ui-model van de 
bedrijfscultuur uit: “De buitenste schil, het 
logo, de huisstijl van het bedrijf, is het een-
voudigst te veranderen. Hoe verder je de ui 
afpelt, hoe lastiger het wordt om de cultuur  
te veranderen. Het lastigst te veranderen zijn 
de waarden en grondbeginselen.”
Op het programma staan werving en selectie. 
De studenten hebben vacatureteksten van het 
bedrijf meegebracht en er wordt gesproken 
over het aannemen van nieuwe medewerkers. 
Tijdens de vervolglessen gaat het onder meer 
over de CAO, stress en werkdruk.

ZOEKTOCHT DOOR TEKENINGEN
In het grote lokaal midden in het gebouw 
wordt op datzelfde moment op alle tafels  
een stapel tekeningen uitgevouwen. 

Docent Eric Pelsers begeleidt de studenten 
van de OKD-Kader bij het lezen van de teke-
ningen. Aan de hand van een serie opdrach-
ten worden de studenten door het bestek en 
de verschillende tekeningen heen geleid.  
Als de zoektocht is beëindigd, worden de  
antwoorden doorgenomen.

GEVOEL
Na het diner in de daarvoor nieuw ingerichte, 
sfeervolle eetgelegenheid, is het de beurt aan 
Aart van der Snoek om les te geven in het 
vak Bouwfysica. Het lezen en berekenen  
van formules komt aan bod en er wordt diep 
ingegaan op alle aspecten van isolatie.  
Van der Snoek: “Het gaat erom dat je de 
begrippen en berekeningen herkent, zodat je 
een gevoel krijgt van wat er wel of niet klopt.”

Terwijl de avond vordert, blijven de studenten 
bij de les. Het aanstormend ondernemers- en 
middenkadertalent is gemotiveerd, dat leert 
ons een avond bij de OKD.  £

Column

Tijdens de OKD-lesavonden is het op de 
locatie Nieuwegein van TECTUM een drukte 
van belang. De studenten van de OKD-Top 
en de OKD-Kader (de opleidingen voor 
hoger personeel) worden klaargestoomd 
voor het examen.

Meelopen met 
startend en 
toekomstig kader-
personeel

OKD IN HET KORT
De OKD-Kader bestaat uit 6 modules verdeeld over 18 avonden (2 modules per avond), 
6 examens (op aparte avonden). 
De OKD-Top bestaat uit 4 modules verdeeld over 16 avonden (1 module per avond), 
drie examens (op aparte avonden), eventueel drie herexamens (op maandagmiddag),  
het schrijven van een bedrijfsplan en het het houden van een panelgesprek naar  
aanleiding van het bedrijfsplan. 
Een lesavond is van 16:00-18:15 uur en van 18:45-21:00 uur met een maaltijd in de pauze.

 De Leermeestercursus is bedoeld voor dakdekkers die 
een student (gaan) begeleiden, maar daar nog geen 
certificaat voor hebben. Voor leermeesters die al een 

tijdje geen student meer hebben, maar wel bij de tijd willen 
blijven, is er de Nascholing Leermeesters. Gerry Stapper  
verzorgt beide cursussen. Gerry: “In deze sector is de  
Leermeestercursus verplicht. De belangrijkste reden is de 
veiligheid. Het maakt nogal uit of je een student bent voor 
een kantoorbaan, of dat je aan de slag gaat op het dak.  

De tweede reden: de leermeester mag examineren. Het gaat 
daarbij niet om alle examens, maar een aantal. Je moet dan 
natuurlijk weten wat je doet. De onderwijsinspectie vindt het 
uitstekend dat er op de bouwplaats examens zijn – dat is het 
echte werk. Maar je moet wel weten welke cijfers je geeft en 
hoe het examen er uit ziet.” De derde reden is de begeleiding, 
vertelt Gerry. “Er is een tekort aan personeel, dus we moeten 
voorkomen dat nieuw talent weer verdwijnt. Een leermeester 
speelt daarbij een belangrijke rol. Hij zorgt dat de sfeer goed 
is, dat de student uitleg krijgt en dat hij goed wordt ontvangen 
binnen de groep.”

EFFICIËNTER BEGELEIDEN
De leermeester heeft het niet altijd even makkelijk, weet 
Gerry. De druk op het werk is vaak groot en dat maakt het 
soms lastig om de student de juiste aandacht te geven: 
“Als het een keer druk is, dan moet dat kunnen. Maar dat 
moet de uitzondering zijn op de regel. Opleiden kost tijd, geld 
en energie. Een erkend leerbedrijf heeft bij de aanvraag voor 
erkenning als leerbedrijf dan ook toegezegd dat ze daar tijd 
voor vrij maken. Op de eerste dag krijgt de deelnemer aan de 
Leermeestercursus een huiswerkopdracht mee. Hij moet 
bedenken hoe hij binnen het bedrijf gaat opleiden. Als dat 
efficiënter kan, dan moet hij in gesprek met zijn werkgever. 
Dat bespreken we op de tweede dag van de cursus.”

HOGER NIVEAU
Behalve bij TECTUM geeft Gerry ook leermeestertrainingen in 
andere sectoren van de bouw en infrastructuur. Daarbij valt 
haar iets bijzonders op. “Er is een verschil in niveau van leer-
meesters tussen de andere sectoren en die van BIKUDAK. 
Het sociale niveau ligt hier hoger dan bijvoorbeeld die van de 
cursus voor timmermannen, stratenmakers of machinisten. 
Er wordt op een andere manier met studenten omgegaan. 
Het gespreksniveau is hoger en er is meer groepsgevoel. De 
scholing is beter geregeld, dakdekkers hebben meer cursus-
sen, meer kennis en worden up-to-date gehouden. Niet alle 
dakdekkers beseffen het, maar hun niveau ligt echt hoger.” £

Leermeesters inzetten om 
talent binnen te houden
De leermeester speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de
leerling-dakdekker. De Leermeestercursus maakt van vakkundige 
dakdekkers goede begeleiders, die er onder meer voor zorgen 
dat de nieuwe talenten voor de bedrijfstak behouden blijven.
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Volgens Bart van Hoek, directeur bij Van Hoek Dakbedekkingen BV, 
onderscheidt zijn bedrijf zich door veel energie te steken in de ‘voorkant 
van het project’. Van Hoek: “In de nieuwbouw hebben we goede contac-
ten met aannemers, omdat we oplossingsgericht mee ontwerpen. 
Groene daken, retentiedaken en zonnepanelen – alles in combinatie 
met verzekerde garantie – voor velen is dat nog niet vanzelfsprekend. 
Wij hebben er veel ervaring mee en we houden de kennis goed op peil. ”

JONGE MENSEN
Scholing van personeel is bij Van Hoek dan ook belangrijk. Bij het 
bedrijf werken 38 medewerkers, waarvan er op dit moment vijf een 
opleiding volgen bij TECTUM. Van Hoek: “We hebben altijd aan scholing 
gedaan. Ik heb de opleiding zelf ook gevolgd. Gelukkig konden we de 
laatste tijd wat jonge mensen aannemen. Die gaan allemaal naar de 
opleiding. Als iemand nog geen niveau 1 heeft, wil ik die ook een kans 
geven door hem/haar de opleiding te laten volgen.” Nieuwe mede- 
werkers willen graag een opleiding volgen, aldus Van Hoek. “Ze willen 
niet de hele dag met de neus in de boeken, maar een praktijkgerichte 
opleiding doen de meesten graag. Soms hoor ik van iemand dat hij bij 
een bedrijf geen opleiding mag volgen. Ik zeg dan alleen maar: bij ons 
mag dat wel. De volgende dag staat hij bij mij op de stoep.”

OPFRISSEN
Het aanbod en de diversiteit van de cursussen zijn prima, volgens Van 
Hoek. “Tegenwoordig is het beter geregeld dan in de begintijd van het 
bedrijf, mede dankzij het Bedrijfs Opleidingsplan (BOP). Daarin staan 
alle personeelsleden, alle opleidingen en (herhalings)cursussen voor 
zover bij TECTUM bekend, bijvoorbeeld BHV en veiligheidscursussen.  
Je weet dus altijd wanneer je een cursus moet herhalen en op welke 
scholingsdagen de mensen volgens de CAO nog recht hebben. Ik vind 
het nodig dat iedereen geregeld zijn kennis opfrist.” £

VAN HOEK DAKBEDEKKINGEN BV 
OVER HET BELANG VAN OPLEIDEN:

“Wij 
houden
de kennis 
op peil”

Sinds de oprichting van het bedrijf is opleiding 
van personeel een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering bij Van Hoek Dakbedekkingen 
BV in Heeze. “Ik vind het nodig dat iedereen 
geregeld zijn kennis opfrist.”

 Elke drie jaar controleert de VakScan de  
dakdekker of de vaardigheden van de dak- 
dekker voldoen aan het minimale niveau.  

Dat is door de sociale partners vastgesteld als gelijk 
aan niveau 2. In één dag meet de VakScan of de 
medewerker nog helemaal bij is op het gebied van  
de voorgeschreven technische uitvoeringsrichtlijnen, 
veiligheidsafspraken en voorschriften en overige  
wettelijke regels. 
 
De VakScan geldt als een vervanger van de Herha-
lingscursus C1. Niet alleen wordt het vakmanschap 
gescand, er wordt ook mee voldaan aan de scho-
lingsverplichting Herhaling ‘Gezond en Veilig Werken 
op het Dak’. Het certificaat is drie jaar geldig.

VERVOLGTRAJECT
De resultaten van de VakScan worden digitaal vast-
gelegd in een rapportage. Zo ontstaat er een helder 
beeld van het huidige niveau van de dakdekker. Om 
de rapportage nog beter te kunnen beoordelen, wordt 
er nu ook geschreven commentaar aan de beoor-
deling toegevoegd. Deze toevoeging helpt om een 
besluit te nemen over het vervolgtraject.

Wanneer er uit de VakScan blijkt dat er bijscholing 
nodig is, biedt TECTUM daarvoor de mogelijkheid 
met een cursus van één dag binnen de periode  
waarin het certificaat geldig is. Met die cursus 
worden de kennis en vaardigheden van de dakdekker 
weer precies bijgespijkerd. £

Bijspijkeren met 
VakScan 3.0
De VakScan is hét instrument om te zien of je als dakdekker 
nog up-to-date bent. Deze scan wordt voortdurend geoptima-
liseerd, omdat het een bewezen middel is om de technische 
uitvoering van het werk steeds meer te verbeteren.

Amando (links) en Ryan Verbrugge

Niveau 4: 
stap omhoog 
op het dak
TECTUM maakt werk van niveau 4, 
de opleiding die het gat vult tussen 
niveau 3 en OKD.

 Er is grote behoefte aan een extra niveau, zonder de kwalificatie-
structuur aan te passen. Wordt de leerling bij niveau 1, 2 en 3 uit-
eindelijk opgeleid tot Allround Dakdekker, met een OKD-diploma 

speelt het werk zich al snel op kantoor af. De eerste drie niveaus sluiten 
daarmee niet naadloos aan op de OKD.

TECHNISCH LEIDINGGEVENDE
Door het volgen van deze opleiding krijgt de voorman niet alleen de 
mogelijkheid om door te blijven werken in de buitenlucht, maar ook de 
kans om door te groeien naar technisch leidinggevende. Dus een gewel-
dige aansluiting op niveau 3. Dat betekent: meer verantwoordelijkheid, 
meer regelen, leidinggeven aan andere dakdekkers en actief blijven op 
het dak. Niveau 4 is daarom een mooie oplossing om duurzaam inzetbaar 
te blijven als de jaren wat gaan tellen. Het gaat om een eenjarige BBL-
opleiding, dus een combinatie van werken en leren, in clusters van aan-
eengesloten dagen. £ 

LANGER GEZOND OP HET 
DAK BLIJVEN WERKEN
 

Dakdekkers willen graag dakdekker blijven. En ook werkgevers 

willen graag dat ze gezond door kunnen werken. Daarom is het 

belangrijk om tijdig mogelijke problemen te signaleren en actie 

te ondernemen. B2 transities biedt daarbij de helpende hand. 

Hoe eerder met hen contact wordt opgenomen, hoe groter de 

kans van slagen.

 Voortijdige uitval van een dakdekker is 
meestal te voorkomen. Met de juiste 
begeleiding zijn er tal van oplossingen 

die gezond en veilig doorwerken mogelijk 
maken. Iedereen is daarmee beter af.  
 
Voorwaarde voor zo’n succesvol traject is dat 
er tijdig wordt ingegrepen, wanneer er iets 
mis is. Te lang wachten betekent al snel dat 
er geen weg meer terug is. Onderneem  
daarom meteen actie door contact op te 
nemen met B2 transities. 

CARRIÈRESWITCH 
Een succesvol traject duurt minimaal een 
halfjaar. Wanneer een werknemer langdurig 
ziek wordt, moet er zo snel mogelijk worden 
nagedacht over een goede oplossing bij de 
huidige werkgever.

VERANTWOORDELIJKHEID
Te lang wachten is echter onverstandig, want 
voorkomen is veel beter dan genezen. Hoe 
eerder B2 transities wordt ingeschakeld, hoe 
groter de kans op succes en hoe lager de 
kosten. Helaas wordt er in de praktijk pas  
na vier tot zes maanden actie ondernomen. 
Daarmee wordt het traject nodeloos inge-
wikkeld en wordt de kans op een goede 
oplossing een stuk kleiner. Op de website 
www.b2transities.nl zijn meerdere praktijk-
voorbeelden te vinden van trajecten die na 
tussenkomst van B2 transities succesvol  
werden afgerond, tot tevredenheid van alle 
partijen. £

transities

Tommy mag dan een eeuwige leerling zijn, hij let wel 
goed op. Vraag hem maar eens wat hij weet van isolatie.

“Het is een winter van pieken en dalen. 
En in de dalen moet de verwarming flink 
pieken. Het dak is als het dekseltje van 
een gebouw. Mooi dat je voor de start 
van de bouw kunt uitrekenen hoe goed 
een dak isoleert.

Er zijn materialen die warmte goed 
geleiden en materialen die warmte 
slecht geleiden. Steenachtig materiaal, 
zoals beton, geleidt de warmte goed. 
Dat betekent dus: veel warmteverlies. Er 
zijn materialen die echt weinig warmte 
doorlaten. Die materialen hebben een 
lage warmtegeleidingscoëfficiënt.  

Dat is een onhandig lang woord, dus dat 
korten we af met de Griekse letter  λ  
– spreek uit: lambda. Ik heb er hier te 
weinig ruimte voor, maar bij het vak 
Bouwfysica leer je precies hoe je die  
λ uitrekent. 

De weerstand die een materiaal heeft 
om de warmte tegen te houden, heet 
warmteweerstand. Deze warmteweer-
stand hangt dus af van de warmte- 
geleidingscoëfficiënt maar ook van de 
dikte van het materiaal; hoe dikker,  
hoe beter. Je kunt niet uitgaan van een 
constructie met één materiaal met één 

bepaalde dikte, want meestal bestaat 
een dakconstructie uit een draag- 
constructie, dampremmende laag,  
isolatiemateriaal en dakbedekking.  
 
Je wilt de warmteweerstand van de 
totale constructie weten. Hoe doe je dat 
dan? Je berekent voor elke materiaal-
laag de warmteweerstand en daarna  
tel je de uitkomsten bij elkaar op.  
In feite is dat ook wel logisch.” £

DEZE KEER DE VRAAG:

Hoeveel warmte houdt 
een dakconstructie vast?

LEERMEESTER-
OMBUDSMAN
Het vak leren vindt vooral plaats in 
de praktijk. De leermeester begeleidt 
zijn leerling en geeft zijn bevindingen 
digitaal door aan de opleiders.

 Door de drukte van alledag kan het voorkomen dat  
het bedrijf moeite heeft om de juiste prioriteiten te 
stellen. Zo kan het voorkomen dat de leermeester 

niet voldoende op de hoogte is van de vorderingen van  
zijn leerling. Dat is wel nodig om ervoor te zorgen dat de 
leerling zijn diploma haalt.

ONDERSTEUNING
TECTUM beschikt over allerlei tools om dat te bereiken, 
zoals de VAO (Voorlichting Advies Ondersteuning), een 
bezoek van docenten en buitendienstmedewerkers aan de 
leermeester. Om er nog beter voor te zorgen dat de leer-
meester de gelegenheid krijgt om altijd naast de leerling  
te staan, stuurt TECTUM een ‘Leermeester-ombudsman’  
op pad. 
In samenspraak met de werkgever onderzoekt hij wat de 
beste ondersteuning is om te zorgen voor nog betere  
begeleiding van de leerling. Zo kan de leermeester zijn  
leerling opleiden tot een goed vakman. Dat is waar het  
allemaal om draait. £ 

TECTUM 
op de socials
Behalve op Instagram is TECTUM 
ook actief op Facebook en 
LinkedIn. Je ziet er de laatste 
nieuwtjes, foto’s en video’s. 
Een mooi voorbeeld is de video over het bezoek van de 
vmbo-leerlingen in het kader van de beroepsoriëntatie  
in Hoogeveen. Download ook de app TECTUM.tv op je 
smartphone. Hier vind je, naast allerlei nieuws, ook 
handige instructievideo’s en cursusinformatie. £

De mazzel! Tommy
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Leveranciers 
vertrouwen op 
TECTUM
Diverse leveranciers vertrouwen op 
TECTUM als het gaat om de juiste 
instructies voor het omgaan met hun 
materialen.

Voor gedegen instructies in het gebruik van materialen biedt 
TECTUM specifieke leverancierscursussen. Vaak vertrouwen 
leveranciers het gebruik van hun materialen alleen toe aan 
dakdekkers die bij TECTUM de juiste cursus hebben gevolgd. 

De docenten van TECTUM zorgen voor het onderricht, maar bij 
de cursus is ook altijd een instructeur van de leverancier aan-
wezig ter ondersteuning. Alle vragen over de verwerkings-
richtlijnen worden daarom direct beantwoord. £

Maria vertelt
FOTO: LIMPE IVEN

Volg TECTUM
ook op 
Instagram!

@tectumvoordakvakmanschap

Van de 
controller
GA IN GESPREK
Een open deur, maar zo actueel dat ik er toch aan-
dacht aan wil besteden: er zijn veel mensen die 
moeite hebben om alle rekeningen op tijd te betalen. 
Bijvoorbeeld mensen met variabele energietarieven 
kunnen problemen hebben. Prijzen voor een kubieke 
meter gas van meer dan 3 euro zijn geen uitzonde-
ring. En dat is in de winter geen pretje!

Wat kun je doen als bedrijven met incassobureaus 
dreigen of als de deurwaarder aan de deur staat? 
Probeer in gesprek te gaan. Het is niet altijd eenvou-
dig, maar probeer rustig en beleefd te blijven. Ook 
een deurwaarder probeert een oplossing te vinden. 
Ga in gesprek en kijk of je een betalingsregeling kunt 
treffen. Dat is voor jezelf vaak een betere oplossing 
dan een loonbeslag. Een betalingsregeling kan voor 
een langere periode worden afgesloten. Daardoor 
betaal je maandelijks een lager bedrag. Ben je in 
de fase van een loonbeslag? Dan krijg je maandelijks 
alleen de beslagvrije voet te besteden. Als er beslag 
is gelegd op je inkomen, moet je wel voldoende geld 
overhouden om de basiskosten van je levensonder-
houd te kunnen betalen. De hoogte van de beslag-
vrije voet is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Ook voor werkgevers kunnen betalingsproblemen 
van werknemers leiden tot kosten. Denk maar eens 
aan een hoger ziekteverzuim. Het vroegtijdig her-
kennen van financiële problemen bij werknemers 
kan veel ellende voorkomen. Eén van de meest 
voorkomende signalen is loonbeslag. Hierdoor raak 
je direct betrokken bij schuldenproblematiek. 
De geldproblemen zijn dan vaak al vergevorderd. 
Maar er zijn ook andere signalen waar je alert op 
kunt zijn. Denk hierbij aan het lenen van geld van 
collega’s, vragen om een voorschot of lening, een 
werknemer die tijdens werktijd gebeld wordt of belt 
met schuldeisers en deurwaarders, stress, verzoek 
om hulp bij het oplossen van problemen en het al 
genoemde hogere ziekteverzuim.

Herken je één of meerdere signalen? Probeer in 
gesprek te gaan. Kijk of je samen actie kunt onder-
nemen waarbij het zelf oplossen niet altijd het doel 
hoeft te zijn. Als je als HR-medewerker of werkgever 
contact kunt leggen met een instantie die kan 
helpen, is dat ook een mooi resultaat.

En blijf goed letten op het energieverbruik: regel-
matig blijkt dat de verwarming best een graadje 
lager kan, of dat de verwarming een uurtje eerder 
lager gezet kan worden. Dat geldt niet alleen voor 
mensen thuis, maar ook voor kantoren. Dat scheelt 
geld! £

Peter Wegereef
controller TECTUM

Tijdens het werk draagt William Hubers (24) tegenwoordig wat vaker 
een muts. Zijn collega’s waren gewend aan zijn lange haardos, maar 
die liet hij afknippen voor een goed doel.

WILLIAM DONEERT 
ZIJN HAAR

 Maar liefst 3,5 jaar lang liet William, 
werkzaam als dakdekker bij Erdo 
B.V. in Hengelo zijn haar groeien. 

We spreken William in Nieuwegein, na zijn 
praktijkexamen voor niveau 2. William:  
“Af en toe ging er weleens een decimeter 
vanaf, maar voordat ik het er helemaal af 
liet knippen, was het 45 centimeter lang.”

ZELFVERTROUWEN
Tijdens een ziekenhuisbezoek, waar zijn 
schoonmoeder werd behandeld voor 
borstkanker, werd hij in de wachtruimte 
aangesproken door iemand van Stichting 
Haarwensen. “Ze zei: weet je dat er  
mensen zijn die een moord zouden doen 
voor dat haar van jou? Ze vertelde dat ik 
mijn haar kon doneren, zodat er een pruik 
van gemaakt kon worden.” Stichting Haar- 
wensen helpt kinderen die hun haar  
verliezen door chemotherapie, alopecia 
of een medische ingreep. Met een mooi 

haarwerk krijgen de kinderen hun zelf-
vertrouwen terug. William: “Ik had er 
nooit eerder bij stilgestaan, maar ik dacht 
ineens: hoeveel mannen kunnen dat 
zeggen, dat ze haar kunnen afstaan?”

POSITIEVE REACTIES
De haardonatie van William werd gefilmd 
door omroep Rijnmond. “Het werd eerst 
gevlochten, om het zo goed mogelijk te 
bewaren. Dat zag er wel gek uit, vond ik 
zelf. Maar ik kreeg veel positieve reacties. 
We hebben geld opgehaald voor de stich-
ting en dat leverde ruim duizend euro op.  
Mijn collega’s en het bedrijf deden mee.”  
Zijn nieuwe kapsel was eerst nog even 
wennen: “Onder de douche voelde het 
vreemd. Ik had vooral moeite met het 
doseren van de shampoo. Maar ik ben 
natuurlijk vooral superblij dat ik deze 
kinderen kan helpen!” £ 
u KIJK OP WWW.HAARWENSEN.NL

Scan de QR-code en bekijk 
de video van Schie TV.

TECTUM heeft een uitgebreid aanbod aan cursussen. 
Toch krijgt TECTUM regelmatig het verzoek om daar-
naast ook een cursus op maat te ontwikkelen. Hiermee 
wordt voorzien in een grote behoefte. Er ontstaan 
immers voortdurend nieuwe situaties in de branche 
waarmee dakdekkers en ondernemers te maken 
krijgen. Elke cursus die voor een dakdekker relevant 

kan zijn, kan door TECTUM worden ontwikkeld.  
Ook behoefte aan een cursus op maat? 
Neem contact op met TECTUM of bespreek het met de 
opleidingsadviseur. £

Hieronder beschrijven we enkele cursussen op maat, die 
de onbegrensde mogelijkheden illustreren. 

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
TECTUM ontwikkelt cursussen op maat (herkenbaar aan cursus-
code F3). In overleg is vrijwel elke cursus te realiseren.

Cursus op maat:

Niet iedereen staat er bij stil, maar op het dak werken 
vaak vier generaties met elkaar samen. Die generaties 
hebben verschillende levenstijlen, ambities en gedrags-
kenmerken. De cursus ‘Generatiebewust begeleiden op 
de werkvloer’ leert hoe we daar mee om moeten gaan.

De ontwikkelingen gaan steeds sneller en dat heeft 
invloed op de verschillende generaties. De Babyboomers 
kwamen ter wereld tijdens de geboortegolf, die begon 
vlak na de Tweede Wereldoorlog en ruwweg tien jaar 
later eindigde. Daarop volgde de Generatie X (geboren 
tussen ongeveer 1960 en 1980), de Generatie Y oftwel de 
Millennials (1980-1999) en de Generatie Z (vanaf 2000).

In de praktijk maakt het voor de begeleiding op de werk-
vloer nogal wat uit of iemand is opgegroeid met een 
papieren telefoonboek of met een smartphone. Tijdens 
Generatiebewust begeleiden op de werkvloer leert de 
cursist hoe hij met de verschillen per generatie moet 
omgaan. Ook leert de cursus wat de gevolgen zijn voor 
de bedrijfscultuur en er zijn tips om harmonie op het 
werk te creëren.

De cursus Generatiebewust begeleiden op de werkvloer 
maakt het mogelijk om de voordelen van de generatie-
verschillen op een positieve manier te benutten en de 
nadelen ervan te kunnen beperken. £

Het vakkundig opbouwen en beheren van rolsteigers
en ladderliften is van groot belang voor de veiligheid. 
TECTUM heeft veel ervaring met het opleiden van 
cursisten op dit gebied. Maar op dit gebied zijn er legio 
varianten te bedenken. Daar is onlangs de cursus 
‘Rolsteigers Plus’ aan het aanbod toegevoegd.

Deze cursus spitst zich toe op het veilig werken met
aluminium rolsteigers. De cursist leert alles over 
valbeveiliging en leert hoe je de risico’s bij het 
(de)monteren van een aluminium rolsteiger herkent 
en beoordeelt. De cursus is een aanvulling op de cursus 
Rolsteiger. De twee onderdelen samen duren een dag.£

Bij het werken met gevaarlijke stoffen 
gaat het om meer dan alleen theo- 

retische kennis en het invullen van  
formulieren. Bewustwording is 

dan ook een belangrijk doel 
van de op maat gemaakte 

cursus ‘Awareness 
Gevaarlijke Stoffen’.  
De eendaagse cursus 
behandelt meer dan 

alleen de gevaarlijke stoffen waarmee de dakdekker  

te maken krijgt, wat de bewustwording vergroot.
Tijdens de cursus komen onder meer het herkennen, 
de opslag, het vervoer en de beveiliging van verpakte 
gevaarlijke stoffen (PGS 15) aan bod. Ook is er aandacht 
voor brandveilig werken (NEN6050) en het 
Dakdekkersboekje.

Dankzij Awareness Gevaarlijke Stoffen wordt het werken 
op het dak een stuk veiliger, want bewustwording is de 
belangrijkste stap om risico’s uit te sluiten. £

Duidelijk communiceren op het werk staat of valt met 
zorgvuldig taalgebruik. En dat wordt steeds belangrijker, 
want ook dakdekkers moeten rapporteren. Er worden 
hogere eisen aan de kwaliteit van het dak gesteld en er 
komt meer controle voor- en achteraf. Je moet dus kort 
en krachtig kunnen vastleggen hoe het dak is gemaakt, 
welke materialen er zijn gebruikt en welk werk er is uit-
gevoerd. Maar ook goed contact onderling komt de pro-
ductie en de veiligheid ten goede.

Op speciaal verzoek van enkele bedrijven ontwikkelde 
TECTUM daarom de cursus ‘Toegepaste Taal op de  
Werkplek’. De cursist leert onder meer te schrijven 
volgens het piramidemodel. Deze methode helpt om  
bij het schrijven hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
Kijk in het cursusoverzicht en de Studiegids voor 
de mogelijkheden. £

1) Generatiebewust begeleiden op de werkvloer

2) Rolsteiger Plus

3) Bewustwording gevaarlijke stoffen

Altijd actueel 
dankzij het BOP
Met de drukte van alle dag, kan het 
lastig zijn om het overzicht te houden 
op de opleidingen van de medewerkers. 

Wie moet welke opleiding volgen? Wanneer start de cursus 
waarvoor iemand is ingeschreven? Wie moet er op herhaling? 
Welke certificaten moeten nog gehaald worden? Aan welke 
scholingsverplichting moet worden voldaan?

Om te voorkomen dat bedrijven en dakdekkers de weg kwijt 
raken, biedt TECTUM een service waarmee alle opleidingen en 
cursussen per werknemer bijgehouden kunnen worden. In het 
Bedrijfs Opleidingsplan (BOP) staat duidelijk weergegeven wie 
er welke cursus of opleiding heeft gedaan. Op basis van de  
historie wordt een nieuw Opleidingsplan gemaakt. Het over-
zicht bevat cursuscodes, data en kosten. In een oogopslag  
is helder welke stappen er het komende kwartaal moeten  
worden gezet. £
u DE BUITENDIENSTMEDEWERKERS VAN TECTUM VERTELLEN U 

ALLES EN HELPEN U GRAAG MET HET BIJHOUDEN VAN HET BOP.

Ik heb een nieuw speeltje en dit keer is het geen milieuvervuilende 
sloep op wielen. Nee, ik ben helemaal into AI (Artificial Intelligence). 
Het is geweldig om er mee te experimenteren. Hele teksten ratelt 
AI in een mum van tijd bij elkaar. Ik noem het ook maar even AI, 
want ik heb werkelijk geen idee wat tegenwoordig woke genoeg is 
om AI mee te benoemen: hij/zij/het/hun/hullie? Het laatste wat ik 
wil, is ruzie met een systeem dat wereldwijd opereert.

Niet alleen maakt AI razendsnel teksten, ook de feitjes waar ik zo 
dol op ben, worden sneller dan het licht bij elkaar gezocht. Dus 
vroeg ik AI wat het grootste dak ter wereld is. Binnen een milli-
seconde kon ik lezen dat dat het dak is van het New Century Global 
Center in Chengdu, China. Het is ongeveer 500.000 meter2 groot 
en gemaakt van staal en glas. Het dient als een overdekt winkel-
centrum, kantoren, appartementen, hotels, bioscoop en andere 
faciliteiten. Het is een indrukwekkend stuk architectuur en heeft 
verschillende records gebroken, waaronder het grootste dak ter 
wereld. Cool, want AI kon mij ook vertellen dat het dak van de 
Jaarbeurs in Utrecht, met ongeveer 35.000 meter2, het grootste in 
ons land is.

Toen was ik benieuwd naar het indrukwekkendste dak ter wereld 
en dat is het dak van de Burj Khalifa in Dubai. Het is met 828 meter 
het hoogste gebouw ter wereld. Het dak is gemaakt van aluminium 
en glas en heeft een unieke, gekartelde vorm die de indrukwek-
kende hoogte van het gebouw benadrukt. Het dak is ook voorzien 
van een aantal hoogwaardige technologieën, zoals LED-verlichting 
en windgeneratoren, om energie te besparen. Dank je, weer wat 
geleerd. Maar hoeveel mensen hebben er aan dat dak gewerkt? 
Dat kon AI niet exact vertellen, maar aan de bouw van de Burj 
Khalifa werkten ongeveer 12.000 mensen. Om dat in perspectief  
te kunnen plaatsen voor mezelf, vroeg ik AI hoeveel dakdekkers  
er dan eigenlijk in Nederland zouden zijn. Dat vond AI moeilijk, 
maar kwam tot de schatting dat dat er waarschijnlijk 10.000 zijn. 
Dus aan één project hebben daar meer mensen gewerkt, dan wij 
aan dakdekkers hebben!

Ik kon mijn leergierigheid niet op en vroeg AI naar de bekendste 
dakdekker van de wereld. Dat was volgens het supersnelle brein 
van AI een Canadees genaamd Mike Holmes. Hij heeft zijn bekend-
heid verworven door zijn werk als expert op het gebied van bouw- 
en renovatieprojecten. Inmiddels is hij host van zijn eigen shows en 
heeft hij een aantal boeken gepubliceerd over zijn ervaringen als 
dakdekker.

Ik kreeg daar meteen een beeld bij, van een enorme spetter met 
spierballen die op een dak staat in de zon, maar niets was minder 
waar. Dus toen vroeg ik AI wie de knapste dakdekker van de wereld 
is. En toen kreeg ik het toch voor elkaar om AI boos te maken! 
Oeps. Want het is niet gepast om een persoon op zijn of haar 
uiterlijk te beoordelen ongeacht welk beroep ze uitoefenen. 
Volgens AI is het alleen relevant of iemand goed is in zijn werk en 
dat het beter is om je te concentreren op de vaardigheden en pro-
fessionele kwaliteiten van dakdekkers. Oké AI, je hebt gelijk. Sorry. 
Het is ook eigenlijk zo. De dakdekkers – mannen én vrouwen – 
van TECTUM zijn stuk voor stuk knapperds en in dit land kunnen 
wij niet zonder deze geweldige 
professionals! £ Maria Pels

Reporter TECTUM.tv

4) Toegepaste taal op de 
    werkplek
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Zet het vast in je agenda!

Regio Midden: 
24 juli t/m vrijdag 11 augustus 2023 
Week 30, 31, 32

Regio Zuid: 
31 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023
Week 31, 32, 33

Regio Noord: 
7 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023
Week 32, 33, 34

Bouwvak 2023

Zo’n honderd bezoekers bezochten in november het jaarlijkse sympo-

sium van ProBitumen op de SS Rotterdam. Nieuwe ontwikkelingen en 

regelgeving vragen veel van ondernemers, maar bieden ook kansen.
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TECTUM voor Dakvakmanschap is hét opleidingsbedrijf 
voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. 
Met uiteenlopende scholingsvormen bevordert TECTUM 
de kennis over het werken op baanvormige platte daken 
in de meest brede zin van het woord.

Voor onze opleidingslocaties in Nieuwegein, Houten, 
Purmerend, Hoogeveen en Mierlo zoeken wij een:

VAKTECHNISCH DOCENTm/v

Je zult je vooral bezighouden met de vaktechnische
component van de Basisberoepsopleiding Dakdekker 
(niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker 
(niveau 3), in theorie en praktijk. 

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?
•	Beschikken	over	goede	communicatieve	vaardigheden.
•	Bereid	zijn	om	aanvullende	scholing	te	volgen.
•	Ruime	werkervaring	hebben	op	en	om	platte	daken.
•	Beschikken	over	een	breed	relevant	theoretisch	en	
 praktisch kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied  
 van bitumen en kunststof daken. 
•	Een	inspirerende	en	motiverende	rol	kunnen	vervullen.

WAT BIEDEN WIJ?
•	Afwisselende	werkzaamheden	op	het	gebied	van	 
 scholing en opleiden, binnen een professioneel team  
 van leuke collega’s.
•	Een	werkorganisatie	die	een	spilfunctie	heeft	binnen	de		
 bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.
•	Uitstekend	pakket	aan	primaire	en	secundaire	arbeids-	
 voorwaarden, afgestemd op de omvang en de zwaarte  
 van de functie. 
•	Een	vaste	aanstelling	voor	40	uur	per	week.

DURF JIJ HET AAN?  
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan TECTUM, 
t.a.v. de heer K.J. Batenburg en per e-mail worden 
verzonden naar i.kolsteeg@tectum.nl.

VACATURE

Volg TECTUM 
op de socials:

 ProBitumen is de brancheorganisatie van producenten  
en leveranciers van bitumineuze afdichtingsmaterialen 
en via haar leden een gewaardeerd sponsor van TECTUM. 

Voorafgaand aan het symposium kregen de bezoekers een 
rondleiding over het prachtige schip de SS Rotterdam, waar 
het evenement werd georganiseerd.

VRAGEN
De eerste spreker, Peter Ligthart, directeur van ProBitumen, 
hield een informatieve presentatie over de Wet Kwaliteits-
borging, die naar verwachting op 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
Erwin Reuterink van adviesbureau Asisti ging uitgebreid in op 
BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), een meetinstrument 
voor de nieuwbouw. De presentatie over de verzekerbaarheid 
van zonnepanelen op platte daken leverde Niek Vonk van 
Allianz Nederland een flink aantal vragen uit de zaal op.

SNIJAFVAL
Het programma na de pauze stond 
geheel in het teken van duurzaam-
heid. Dirk van Pelt van ProBitumen 
vertelde over het pilotproject BRN 
(Bitumen Recycling Network). 
Bitumen is oneindig opnieuw te 
gebruiken, dus daar valt duur-
zaamheidswinst te boeken, met 

name op het gebied van snijafval. Na de pilotfase, in het tweede 
kwartaal van 2023 is BRN volledig operationeel.

WAARSCHUWING
De laatste spreker, Helga van Leur, meteorologe en vooral 
bekend als weervrouw van RTL4, ging uitgebreid in op de  
klimaatproblematiek. De gehele presentatie stond in het teken 
van een waarschuwing: vandaag hebben we morgen in handen. 
Van Leur: “Het is twee voor twaalf. We moeten zoeken naar 
oplossingen. Het jaar 2050 is niet zo heel ver weg en we moe-
ten de klimaatdoelen 
halen. We moeten 
wereldwijd afspraken 
maken en je moet ook 
verantwoordelijkheid 
nemen als bedrijf en als 
burger. Sta open voor 
nieuwe mogelijkheden.”

De bijeenkomst werd 
afgesloten met een 
gezamenlijke borrel, 
die door de aanwezigen 
werd aangegrepen om 
flink te netwerken. Het 
Probitumen Symposium 
maakte duidelijk dat 
streven naar kwaliteit, 
duurzaamheid en ver-
antwoordelijkheid uit-
stekend samengaan. £

Symposium over 
duurzaamheid 
en kwaliteit

V.l.n.r.: presentatrice Simone van Trier, 
Helga van Leur en Peter Ligthart.

8 TECTUM-Journaal heeft haar best gedaan de rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Als u desondanks denkt rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de redactie.


