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Lesblok maart 2014 monteursopleiding W 
Met	  de	  carnaval	  nog	  vers	  in	  het	  geheugen,	  konden	  de	  leerlingen	  dit	  lesblok	  verder	  aan	  de	  slag	  met	  
hun	  verslagen,	  kregen	  ze	  een	  aantal	  verdiepingsonderwerpen	  (ingegeven	  door	  de	  werkzaamheden	  
van	  de	  afgelopen	  periode),	  werd	  er	  gebogen	  en	  gepresenteerd.	  

Presentaties voor de klas 
Een	  verhaal	  vertellen	  kunnen	  ze	  allemaal	  eigenlijk	  wel,	  maar	  een	  onderwerp	  met	  een	  kop,	  romp	  en	  
staart	  in	  weten	  te	  bouwen	  in	  een	  goed	  verzorgde	  powerpoint-‐presentatie,	  dat	  viel	  nog	  niet	  mee.	  	  
Spreekvaardigheid	  en	  presenteren	  worden	  niet	  alleen	  
beoordeeld	  voor	  het	  vak	  Nederlands,	  ook	  als	  
beroepsbeoefenaar	  moet	  je	  in	  staat	  zijn	  om	  tegenover	  een	  
groep	  een	  duidelijke	  boodschap	  over	  te	  kunnen	  brengen.	  
Na	  een	  interactieve	  uitleg	  over	  het	  programma	  Powerpoint,	  
mochten	  de	  heren	  zelf	  aan	  de	  slag	  met	  een	  onderwerp	  naar	  
keuze.	  De	  enige	  voorwaarde	  die	  aan	  de	  keuze	  voor	  het	  
onderwerp	  werd	  gesteld,	  was	  dat	  het	  een	  persoonlijk	  
onderwerp	  moest	  zijn.	  Mooi	  om	  te	  zien	  welke	  keuzes	  
gemaakt	  werden.	  Onderwerpen	  als	  vissen,	  de	  

carnavalswagen,	  het	  brouwen	  van	  bier,	  maar	  ook	  de	  werking	  van	  een	  
verwarmingsinstallatie	  en	  alcoholverslaving	  kwamen	  aan	  bod.	  
Uiteindelijk	  zijn	  de	  leerlingen	  door	  hun	  collega’s	  beoordeeld,	  met	  een	  
definitief	  cijfer	  door	  de	  docent.	  
	  	  

Buigen 
Een	  onderwerp	  dat	  toch	  nog	  lastig	  blijkt	  te	  zijn	  voor	  velen.	  Vooral	  
omdat	  het	  niet	  elke	  dag	  meer	  	  voor	  komt.	  Vandaar	  dat	  er	  tijdens	  de	  
tweede	  lesweek	  aandacht	  werd	  besteed	  aan	  het	  buigen.	  Straal,	  
terugtellen,	  meten	  en	  het	  op	  de	  juiste	  manier	  wegzetten	  van	  de	  tang,	  
het	  bleek	  voor	  sommigen	  lastiger	  te	  zijn	  dan	  gedacht.	  De	  oefeningen	  

krijgen	  nog	  een	  vervolg,	  waarbij	  leerlingen	  individueel	  een	  aantal	  opdrachten	  moeten	  gaan	  maken	  
in	  de	  practicumruimte.	  

Oudergesprekken 
Sommige	  leerlingen	  voelen	  zich	  er	  te	  oud	  voor,	  echter	  door	  de	  ouders	  werden	  de	  gevoerde	  
oudergesprekken	  zeer	  op	  prijs	  gesteld.	  Op	  1	  mei	  waren	  de	  ouders	  van	  de	  leerlingen	  van	  de	  firma	  
Sebregts	  uitgenodigd	  om	  bij	  te	  praten	  over	  de	  huidige	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  het	  
functioneren,	  praktische	  vorming	  en	  theorieopleiding.	  Uiteraard	  werd	  er	  stilgestaan	  bij	  de	  
vervolgopleiding,	  toekomstperspectief	  en	  kwamen	  eventuele	  aandachtspunten	  ter	  tafel.	  Niet	  alleen	  
de	  informatie	  die	  vanuit	  leerbedrijf	  en	  opleiding	  werd	  gegeven	  was	  van	  belang,	  ook	  de	  signalen	  die	  
wij	  als	  Vakschool	  kregen	  vanuit	  de	  ouders	  waren	  van	  onschatbare	  waarde.	  Op	  deze	  wijze	  kunnen	  
we	  blijven	  verbeteren	  en	  optimaliseren.	  
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VCA incompany Van Delft 
Op	  4	  april	  lagen	  de	  cursusboeken	  voor	  VCA	  basis	  en	  Vol	  op	  
tafel	  in	  Nieuwkuijk.	  Voor	  de	  meesten	  	  sinds	  lange	  tijd	  weer	  
eens	  aan	  de	  studie,	  maar	  uiteindelijk	  met	  een	  mooi	  
resultaat.	  Slechts	  1	  kandidaat	  moest	  een	  herexamen	  
afnemen,	  maar	  ook	  hij	  had	  hierna	  zijn	  diploma	  VCA-‐Vol	  op	  
zak.	  	   
 

Vervolgopleiding Zink- en felstechnieken 
Dinsdag	  15	  april	  was	  de	  laatste	  avond	  voor	  de	  2e	  cursusgroep	  Basis	  Zinkbewerken.	  Vanuit	  beide	  
groepen	  is	  de	  vraag	  gekomen	  voor	  een	  vervolgtraject.	  Tijdens	  deze	  verdiepingscursus	  zal	  
uitgebreider	  worden	  ingegaan	  	  op	  de	  specifieke	  leervragen	  van	  de	  cursisten	  en	  wordt	  het	  felsen	  
uitgediept.	  Bij	  voldoende	  aanmeldingen	  zal	  de	  cursus	  starten	  in	  augustus	  van	  dit	  jaar.	  Uiteraard	  
wordt	  de	  training	  gegeven	  door	  meester	  in	  felstechnieken,	  Peter	  Slegers.	  

Proeve van Bekwaamheid 
Voor	  een	  aantal	  leerlingen	  komt	  de	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  in	  zicht.	  Deze	  Proeve	  is	  de	  verzilvering	  	  

van	  het	  praktijkdeel	  van	  de	  opleiding,	  te	  vergelijken	  met	  het	  vroegere	  
praktijkexamen.	  De	  opleidingen	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  worden	  geleid	  
door	  de	  beroepspraktijk,	  de	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  wordt	  dan	  ook	  
uitgevoerd	  in	  deze	  beroepspraktijk.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  een	  leerling,	  in	  goed	  
overleg	  met	  het	  leerbedrijf,	  tijdens	  zijn	  werk	  geheel	  zelfstandig	  een	  
opdracht	  moet	  uitvoeren	  (inclusief	  werkvoorbereiding	  en	  
oplevering/afronding).	  Gedurende	  deze	  kwalificerende	  periode	  wordt	  de	  
leerling	  beoordeeld	  door	  een	  erkend	  beoordelaar	  (vanuit	  het	  bedrijf),	  een	  
onafhankelijk	  derde	  en	  een	  beoordelaar	  vanuit	  het	  Koning	  Willem	  I	  
College.	  De	  Proeve	  wordt	  aangevraagd	  nadat	  de	  leerling	  door	  middel	  van	  

zijn	  werkwijzers	  heeft	  aangetoond	  dat	  hij	  alle	  door	  het	  leerbedrijf	  belangrijk	  gevonden	  
onderwerpen,	  voldoende	  beheerst.	  
	  

Eerste Gevelschildje 
Tijdens	  de	  ledenvergadering	  van	  13	  maart,	  werd	  aan	  de	  
voorzitter	  op	  de	  School	  voor	  de	  Toekomst	  	  in	  Den	  Bosch	  het	  
eerste	  gevelschildje	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  overhandigd.	  
Dit	  schildje	  geeft	  aan	  hoe	  onze	  leden	  omgaan	  met	  opleiding	  
en	  ontwikkeling	  en	  dient	  als	  kwaliteitslabel	  voor	  de	  
leerbedrijven.	  	  
	  

Volgende lesblok W 
De	  lesweek	  van	  12-‐16	  mei	  is	  de	  voorlaatste	  van	  dit	  jaar.	  In	  het	  kader	  van	  klantgericht	  handelen	  
wordt	  tijdens	  deze	  week	  de	  workshop	  “Help,	  een	  klant!”	  verzorgd	  door	  OTIB.	  	  Het	  programma	  is	  op	  
maat	  samengesteld,	  aansluitende	  bij	  de	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  Mogelijk	  dat	  deze	  
workshop	  later	  voor	  de	  vakvolwassenen	  wordt	  herhaald.	  Naast	  de	  vakleer	  krijgen	  de	  leerlingen	  nog	  
een	  zinkworkshop	  gegeven	  door	  Peter	  Slegers.	  
	  


