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Wie in Nederland bitumineus dakdekker, ofwel 

dakdekker in de platte dakensector wil worden, 

kan dat maar op één manier doen en dat is via 

TECTUM, het opleidingsbedrijf van en voor de 

bedrijfstak. TECTUM heeft een samenwerkings-

overeenkomst met ROC Midden Nederland. 

De examencommissie van het roc waarborgt de 

processen en het roc zorgt voor de diplomering. 

“Verder doen wij de totale uitvoering”, zegt 

Batenburg trots. “De opleiding wordt gegeven 

door onze eigen vakdocenten.” Opgeleid als 

docent Engels en Nederlands gaf Batenburg 

tien jaar les aan de streekschool. De uitnodiging 

van zo’n 20 jaar geleden om voor het bedrijfs-

takinstituut – de dakdekkersschool – als manager 

opleidingen aan de slag te gaan, beschouwde 

hij als een welkome uitdaging. Kort daarna 

voorzag de bedrijfstak tegen de achtergrond 

van een economisch gunstig tij een probleem 

voor de sector. De sociale partners zetten daarop 

een onderzoek uit om uit te vinden of het op-

richten van een collectieve werkgever zou kun-

nen leiden tot meer instroom en behoud van 

personeel. De uitkomst was bevestigend. Een 

lang verhaal kort: het heeft geresulteerd in het 

opleidingsbedrijf TECTUM, met vier vestigingen 

in het land. “Het idee is qua oorsprong ver-

gelijkbaar met een samenwerkingsverband in 

de bouw, maar wij vullen dat wezenlijk anders 

in”, haast Batenburg zich eraan toe te voegen. 

Zo is de stichting bijvoorbeeld geen eigenaar van 

de gebouwen. “We investeren niet in stenen 

maar in mensen, in goede opleiding.” Een 

‘visiedingetje’, zo noemt Batenburg dat.

OPLEIDEN KOST GELD
Het is overigens niet alleen Batenburgs 

particuliere overtuiging maar die van de hele 

sector: “Er is maar één manier van opleiden en 

dat is de bbl!” De opleiding loopt via TECTUM. 

Daarnaast geldt in de sector de afspraak dat je 

de opleiding bij voorkeur kan volgen via een 

dienstverband met TECTUM. “We nemen de 

jongens zelf in dienst en detacheren ze voor 
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de gewerkte uren naar een leerbedrijf. Daardoor 

kunnen we veel meer sturen op het leertraject.” 

De bedrijfstak telt zo’n 2.500 dakdekkers. 

“Daarvan zijn er 155 in opleiding, van wie 145 

bij ons in dienst. De laatste tien zijn de opleiding 

gaan volgen vanuit een langer bestaand dienst-

verband bij een individuele werkgever. Hoewel 

alles geregeld is – geen pensioenbreuk bijvoor-

beeld –, voelt het toch vreemd om na lange tijd 

uit dienst te gaan en elders opnieuw in dienst 

te treden.” 

“Opleiden in gespecialiseerde beroepen is hele-

maal niet zo ingewikkeld”, vervolgt Batenburg. 

“Het kost alleen geld. En als je goede opleidingen 

wil organiseren ook nog eens best véél geld. 

Maar als je er als bedrijfstak in slaagt om als 

werkgevers en werknemers de handen ineen te 

slaan om te investeren en je weet het zó goed 

te organiseren dat je ook resultaten behaalt, is 

het eigenlijk helemaal niet zo duur. Het is een 

gekke situatie dat we voor het opleiden van 

een dokter pak ‘m beet een miljoen neertellen 

in Nederland, maar dat we voor een opleiding 

voor een horlogemaker of een dakdekker niet 

of nauwelijks geld over hebben. Dat is a priori 

een verantwoordelijkheid van de maatschappij. 

We hebben er als maatschappij last van als 

we straks geen horlogemakers, dakdekkers of 

metselaars meer hebben. Maar eigenlijk is het 

een tripartite verantwoordelijkheid van overheid, 

werkgevers en werknemers. De bedrijfstak heeft 

een eigen cao met een aantal eigen regelingen. 

Voor de uitvoering en aansturing van de daar-

uit voortvloeiende regelingen is het Sociaal 

Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof 

Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) het platform. 

Dat fonds betaalt per opleidingsjaar per leerling 

een zeer fors bedrag. Ook hebben we inkomsten 

via de inleentarieven. Bedrijven betalen per 

gewerkt uur voor een leerling tussen de 30 en 

34 euro. Daarnaast benutten we de Subsidie 

Praktijkleren. Van die middelen samen organi-

seren we de hele boel. Sinds 2015 doen we dat 

op dezelfde manier ook voor een ander 

gespecialiseerd bouwberoep, namelijk de 

betonreparatiebranche. We begonnen met 

20 leerlingen; inmiddels zijn dat er bijna 70. 

Als je 20 leerlingen hebt die in dienst zijn bij een 

samenwerkingsverband en een bedrijf is bereid 

tussen de 30 en 34 euro per gewerkt uur te 

betalen, kun je jongens en meiden opleiden met 

een sluitende begroting. Het is een kwestie van 

bereidheid van werkgevers, werknemers en een 

roc om te investeren in opleiding. De sociale 

partners in BIKUDAK hebben die bereidheid. 

TECTUM vormt voor de bedrijfstak het aanspreek-

punt voor de kwaliteit van de opleiding. De 

branche (bestaande uit werknemersorganisatie 

FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen 

en aan werkgeverskant de branchevereniging 

VEBIDAK) maakt samen de cao. “Een eigen 

cao is dodelijk belangrijk”, stelt Batenburg. In 

totaal zijn er in Nederland 250-300 ‘serieuze’ 

dakdekkersbedrijven. Bij de Kamer van Koop-

handel staan zo’n 1.200, veelal kleine mkb-

bedrijven ingeschreven. De grootste bedrijven, 

waartoe ook TECTUM behoort, hebben 150-

200 dakdekkers in dienst. TECTUM zelf draagt 

ook af voor de cao. 

FOCUS OP TAAL EN REKENEN
Hoe kom je in de opleiding/het beroep terecht? 

“In het vmbo-profiel Bouwen, wonen en 

interieur (BWI) ontbreekt het vak dakdekken. 

Een aantal jaren geleden heeft TECTUM voor 

de bedrijfstak een plannetje ontwikkeld om 

zichtbaar te worden in het vmbo en daar 

fondsen voor gecreëerd. Als een vmbo-school 

het vak ‘platte daken’ wil geven, faciliteren we 

dat, onder meer door langs te gaan, door teach 

“Het is een 
kwestie van 
bereidheid 
van werk-

gevers, 
werknemers 

en een roc 
om te 

investeren 
in opleiding.”
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the teacher- programma’s, we reiken platte-

gronden van dakmodellen uit en stellen om niet 

materieel en materialen beschikbaar. Momen-

teel bieden 25 vmbo-scholen een keuzevak 

aan dat constructies van platte daken omvat. 

Onze ambitie is 50 vmbo’s. Het werk dat we 

doen is te omschrijven als ‘ploegen’, langsgaan, 

naar scholen en bedrijven toegaan om zaadjes 

planten.” De instroom bestaat voor circa 30% 

uit jongens van het vmbo. Het dakdekkersvak 

is fysiek zwaar. Jongens – het is een mannen-

beroep – van 16 mogen alleen onder begeleiding 

het dak op. 70% is ouder dan 20 jaar. 

“In 2002 hebben we met de grootste dakdek-

kersbedrijven bij elkaar gezeten met de bood-

schap: ‘Als we willen opleiden moet je zelf je 

personeel werven en naar TECTUM brengen’. 

Dat systeem hanteren we nog steeds. Een 

potentiële dakdekker loopt aan bij een bedrijf. 

Als het bedrijf potentie ziet, schakelt het 

TECTUM in en houdt de opleidingsbegeleider 

van de regio een intakegesprek. Zijn alle 

bevindingen positief, dan neemt TECTUM hem 

in dienst en gaat hij in opleiding. “Bij 7 leer-

lingen starten we een klas. Een kwestie van 

anders organiseren”, stelt Batenburg. “Meer 

dan 13 leerlingen betekent een tweede docent 

op de groep met name in de praktijklessen 

vanwege de kwaliteit van de begeleiding en 

de veiligheid. In de ochtend staat theorie op 

het programma, in de middag praktijk. Onze 

doelgroep kent geen ‘studenten’. In grote klas-

sen krijgen ze niet de aandacht die ze nodig 

hebben. Vaak zijn het jongens die een tweede 

of derde beroep proberen; dakdekker is in 

aanleg geen ‘wensberoep’. 

Wie geen afgemaakte vooropleiding heeft, start 

in mbo niveau 1 met een opleiding van een 

half jaar. Met een enorme focus op rekenen 

en lezen, gerelateerd aan het vak. In het mbo 

moet je mensen opleiden tot vakman/vrouw 

en tot goed functionerende burgers. Het één 

kan niet zonder het ander. Het civiel effect 

van een opleiding is belangrijk. Je kunt je niet 

eenzijdig richten op het vak. Je moet wel zorgen 

dat de opleidingen vakinhoudelijk blijven aan-

sluiten op wat de bedrijven nodig hebben. Dat 

gebeurt door het beroepscompetentieprofiel en 

het daaruit afgeleide kwalificatiedossier (KD). 

De vulling daarvan loopt altijd via en met het 

opleidingsbedrijf. De legitimering van het KD 

door bedrijven en sociale partners is ‘effe’ 

lastig, vanwege alle meningen die meetellen, 

maar ook leuk en goed. Vervolgens vertalen we 

dat in een opleiding. Het vakmanschap moet je 

blijven hanteren en wordt gewaarborgd. Niveau 

1 omvat ook wel dakdekkergerelateerde zaken, 

zoals het aanbrengen van isolatie en het borgen 

van een ladder, maar de nadruk ligt op andere 

zaken, omdat je je diploma op niveau 2 nooit 

gaat halen als je niet een zeker niveau hebt 

voor taal en rekenen. Wij zijn niet voor kansloos 

opleiden”, stelt Batenburg. “Binnen BIKUDAK 

hebben we eigen vakdocenten, die allemaal 

van het dak af komen, een lerarenopleiding 

gevolgd hebben en gekwalificeerd zijn. We 

hebben een eigen taal- en rekendocent, die 

op alle vestigingen lesgeeft. Er is een speciaal 

programma ontwikkeld, waarin rekenen en taal 

toegespitst zijn op het vak. Want als je dan 

toch gaat rekenen, reken dan bijvoorbeeld uit 

hoeveel dakbedekking je op een dak nodig 

hebt en niet hoeveel suiker in een potje kan, 

want dat motiveert niet. Zo’n programma hoef 

je maar één keer te ontwikkelen”. En de resul-

taten? “Van de 100 jongens die starten met een 

opleiding komen er 95 door de proeftijd en van 

die 95 halen 85 tot 90 het diploma van niveau 

1 tot en met 4. De laatste paar jaar concentreren 

we ons op niveau 2 en 3, de dakdekkers die 

de basis vormen van de bedrijfstak.” 

ANTICYCLISCH OPLEIDEN
“Wij doen niks zonder werk”, vervolgt 

Batenburg. “Voor onze doelgroep is er maar één 

weg en dat is de duale. En als je werkt, hoort 

daar een inkomen bij. Als je een half jaar stage 

loopt, 40 uur in de week, ben je productief en 

is dat werk. Daar past geen stagevergoeding 

bij. Dan wordt het een soort grove uitbuiting. 

We verwachten van mensen die stagelopen dat 

ze zich gedragen alsof ze werknemer zijn.” 

Batenburg kan er zich over opwinden. “We 

moeten echt normaal gaan doen in Nederland. 

Als je geen geld hoeft te verdienen met werk, 

dan heet het een roeping. Als je werkt, moet je 

een normaal cao-salaris verdienen. Dan kun je 

ook iets van elkaar eisen. Jongens die bij 

TECTUM in dienst komen, gaan geld verdienen. 

Ook de schooldagen worden doorbetaald, want 

dan ben je aan het werk. We eisen geen 

diploma’s, alleen dat iedereen z’n stinkende 

best doet en dan hopen en verwachten we dat 

dat tot diploma’s leidt.” 

In tegenstelling tot de bouw heeft de dakdek-

kerssector doorgeschoold in de crisisperiode, 

zij het dat het aantal opgeleiden wel is terug-

gelopen. Op dezelfde manier en zonder het 

opleiden goedkoper te maken. “De sector heeft 

het opleiden kunnen stimuleren met de sector-

plannengelden van minister Asscher. Daar zijn 

we heel succesvol in geweest. Via tijdelijke 

subsidiering van enkele honderden euro’s per 

maand aan de bedrijven hebben we het opleiden 

kunnen blijven promoten. We hebben anti-

cyclisch opgeleid en daar plukken de bedrijven 

nu de vruchten van. Via het sectorplan zijn er 

ook manieren ontwikkeld om mensen vast te 

houden voor de bedrijfstak.” Wat was er aan 

de hand? Jan komt bij TECTUM in dienst en 

via TECTUM bij dakdekkersbedrijf Jansen. 

Over het algemeen verloopt dat nagenoeg 

probleemloos. Als er wat is, rijden we langs. Na 
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een jaar of twee treedt Jan in dienst bij bedrijf 

Jansen. En we zagen dat binnen twee tot drie 

jaar 40% van de geslaagden verdwenen was. 

Dat is niet alleen vreemd, maar ook kostbaar”. 

De bedrijfstak heeft gefaciliteerd dat de bege-

leiding van TECTUM na de opleiding doorliep. 

In twee, tot werkplekken omgebouwde busjes, 

rijden begeleiders naar de bouwplaats om een 

gesprekje te voeren en nemen gestructureerd 

een vragenlijst door. Vaak bleken er kleine 

probleempjes te spelen die werknemers zelf 

niet konden oplossen, maar met bemiddeling 

van TECTUM wel. De opleiding bestaat uit 

blokweken: een week school en dan vier à 

vijf weken werken. “De overgang naar werk 

bleek voor de werknemers te groot. We laten 

ze nu geleidelijk los. Bedrijven zijn daar vaak 

niet op ingesteld. Allemaal begrijpelijk”, zegt 

Batenburg. “Een bedrijf heeft een doel en dat 

is uitvoering geven aan zijn taak. Daarin is niet 

automatisch oog voor het begeleiden van werk-

nemers. We hebben eigenlijk een ‘HRM-pootje’ 

opgepakt. Met als resultaat na anderhalf jaar een 

halvering van de uitstroom van gediplomeerde 

dakdekkers uit de bedrijfstak.” 

VAKSCAN
In alle bedrijfstakken geldt het perspectief van 

oudere werknemers als grote voetangel. “Zeven- 

of achtenzestig jaar worden in de bouw of als 

dakdekker is vaak niet te doen. Ook dat wil men 

met een sectorplan en door begeleiding aan-

pakken. “We kiezen voor een tweejarige 

begeleidingsperiode van 45- tot 65-jarige dak-

dekkers, in plaats van een gesprek met een 

arts en een keuring. Alle dakdekkers in 

Nederland zijn verplicht om elke drie jaar de 

VakScan te doen. Dat is een eendaagse scan 

– nadrukkelijk geen beoordeling – op je skills 

als dakdekker op niveau 2. Het resultaat kan 

‘top’ zijn of er kan bijscholing nodig zijn. Aan de 

VakScan gaan we een tweede dag koppelen 

met een bezoek aan de werkplek. We bespreken 

de resultaten en informeren hoe het verder 

met de dakdekker gaat.” Sinds dit jaar is de 

bedrijfstak ook actief om mensen die met uit-

val bedreigd worden uit een uitkering te halen 

en te houden en te bemiddelen naar ander werk 

binnen of buiten de bedrijfstak. “Dan is de 

cirkel rond. Maar het begint met opleiden, dat 

is onze core business. We leiden 150 jongens 

op, verzorgen op jaarbasis 3.500 korte 

cursussen en hebben tussen de 25 en 30 

deelnemers aan de ondernemersopleiding.” 

Vakmanschap moet onderhouden worden. Het 

dakvakmanschap is niet onderhevig aan snelle 

ontwikkelingen, maar het vak ontwikkelt zich 

wel. Het aandeel kunststof daken neemt toe, 

wat om andere toepassingen vraagt. Brand-

veilig werken is een issue en er worden nieuwe 

technieken ontwikkeld. En er zijn veranderingen 

als gevolg van duurzaamheid en grote nadruk 

op isolatie. De waterdichtheid wordt gegaran-

deerd op een paar millimeter en met overlap 

van een paar centimeter. Minstens 60% van 

de dakdekkers heeft een opleiding gehad. Je 

leert het vak op een bepaalde manier. Maar de 

finesses raak je – net als met autorijden – na 

verloop van tijd soms kwijt. Dat blijkt ook uit 

de VakScan. 

“Opleiden kost geld. Dat moet je boodschap 

zijn. En als het niks mag kosten, dan maar geen 

opleiding, even goede vrienden. Dan doe je 

lekker je werk, maar je hebt straks geen mensen 

meer om dat uit te voeren. Zijn bedrijven over de 

brug, dan moet je als opleider en begeleider ook 

kwaliteit leveren en bedrijven zoveel mogelijk 

proberen te ontzorgen. De bedrijven hebben 

personeel nodig dat opgeleid moet worden. 

En het personeel moet ook willen. Batenburg 

prijst zich gelukkig met de goede samenwerking 

tussen de sociale partners, met de eigen cao 

en het succes van de sectorplannen. “Het 

gevolg daarvan is dat je leerlingen krijgt. Zonder 

financiën kun je geen uitvoering geven aan 

plannen. Het begint dus bij de bereidheid om 

te investeren. En de enige manier om goed 

vakmanschap te krijgen is de bbl. Nu kan het: 

de tijd is nu rijp om dat op te lossen. Er komt 

wel een tekort aan mensen aan, maar voorlopig 

redden we het nog wel. Investeren dus. Nu!” 


