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Eerste	  lesblok	  2014	  monteursopleiding	  W	  
Tijdens	  het	  eerste	  lesblok	  van	  2014	  hebben	  de	  heren	  zich	  vooral	  toegelegd	  op	  het	  werken	  aan	  hun	  
verslagen.	  Een	  aantal	  leerlingen	  moeten	  dit	  jaar	  hun	  niveau	  2	  opleiding	  gaan	  afronden	  en	  daarvoor	  
moeten	  zij	  alle	  geplande	  onderdelen	  in	  de	  praktijk	  behandeld	  en	  vastgelegd	  hebben	  in	  een	  verslag	  
(beroepstaak).	  Pas	  wanneer	  alle	  onderdelen	  zijn	  afgewerkt	  en	  vastgelegd	  kan	  er	  worden	  toegewerkt	  
naar	  de	  uiteindelijke	  Proeve	  van	  Bekwaamheid.	  

Uneto-‐VNI	  voor	  de	  klas	  
Het	  logo	  kennen	  ze	  wel	  van	  de	  bussen	  en	  de	  entree	  van	  
de	  zaak,	  maar	  wat	  is	  Uneto-‐VNI	  nu	  eigenlijk	  en	  wat	  heb	  
ik	  eraan	  als	  werknemer?	  Hierover	  en	  over	  meer	  
onderwerpen	  verzorgde	  Roel	  Bonte,	  regiomanager	  Zuid	  
van	  Uneto-‐VNI,	  een	  workshop	  tijdens	  de	  lesweek.	  
Hoewel	  Uneto-‐VNI	  er	  in	  eerste	  instantie	  voor	  de	  
werkgever	  is,	  is	  het	  goed	  voor	  iedere	  medewerker	  in	  
onze	  branche	  te	  weten	  welke	  rol	  Uneto-‐VNI	  vervuld.	  
In	  het	  lesprogramma	  van	  onze	  leerlingen	  wordt	  naast	  de	  
reguliere	  vakken,	  ook	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  
verschillende	  partijen	  die	  in	  de	  installatiebranche	  een	  
rol	  spelen.	  	  

Tekening	  lezen	  op	  de	  werkplek	  
Een	  lastig	  onderwerp	  voor	  velen,	  het	  lezen	  van	  een	  installatietechnische	  bouwtekening.	  Hoofd	  

tekenkamer	  Twan	  Denissen	  (Sebregts)	  verzorgde	  
samen	  met	  Leon	  Uijtendaal	  (directeur/eigenaar	  
Sebregts)	  een	  workshop	  over	  dit	  onderwerp.	  	  
Met	  een	  schets	  van	  de	  ontwikkelingen	  op	  het	  
tekenvlak	  en	  de	  noodzaak	  van	  een	  goede	  tekening,	  
werd	  de	  basis	  overgedragen	  van	  het	  interpreteren	  
van	  een	  bouwtekening.	  Wat	  staat	  er	  zoal	  op?	  Hoe	  
oriënteer	  ik?	  Wat	  betekenen	  de	  symbolen	  die	  op	  de	  
tekening	  staan?	  Is	  alles	  wel	  voor	  mij	  van	  toepassing?	  
Heb	  ik	  de	  juiste	  tekening	  wel	  voor	  me?	  Zo	  maar	  een	  
paar	  vragen	  waarop	  duidelijk	  antwoord	  werd	  
gegeven	  tijdens	  de	  les.	  	  

BIM  
Tijdens	  de	  bovenstaande	  workshop	  werd	  uitvoerig	  stilgestaan	  bij	  
het	  virtuele	  bouwen	  en	  het	  Bouw	  Informatie	  Model.	  Belangrijk,	  
omdat	  dit	  model	  de	  komende	  jaren	  uit	  gaat	  groeien	  tot	  de	  
standaard	  binnen	  het	  bouwproces.	  Juist	  daarom	  wordt	  er	  nu	  al	  
aandacht	  aan	  besteed	  tijdens	  de	  opleiding.	  
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Werkplekbegeleiders	  en	  praktijkopleiders	  in	  gesprek	  	  
Op	  23	  januari	  waren	  de	  praktijkopleiders	  /	  
werkplekbegeleiders	  van	  de	  leden	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  bij	  elkaar.	  Ervaringen	  werden	  
uitgewisseld,	  het	  leren	  van	  elkaar	  stond	  centraal	  en	  er	  
werden	  handvatten	  gegeven	  omtrent	  beoordelen	  en	  
begeleiden.	  Op	  interactieve	  wijze	  werden	  
praktijkvoorbeelden	  aangehaald	  en	  kwamen	  oefeningen	  
omtrent	  het	  geven	  van	  feedback	  aan	  bod.	  Een	  uiterst	  
leerzame	  en	  zinvolle	  bijeenkomst	  op	  basis	  waarvan	  we	  onze	  
school	  verder	  kunnen	  ontwikkelen!	  
De	  volgende	  

bijeenkomst	  vindt	  plaats	  in	  week	  20,	  waarbij	  ook	  de	  
leerlingen	  een	  deel	  van	  het	  programma	  zullen	  
meedraaien.	  	  
Om	  een	  indruk	  te	  krijgen	  van	  de	  bijeenkomst,	  op	  de	  
facebookpagina	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  staan	  de	  
foto’s	  gepubliceerd.	  

	  

 

Laatste cursusdag groep 1 Zinkbewerken	  
Dinsdag	  4	  februari	  is	  de	  laatste	  cursusdag	  van	  de	  eerste	  training	  Zinkbewerken	  (basis).	  De	  afgelopen	  
periode	  hebben	  10	  monteurs	  de	  basisbeginselen	  van	  het	  zinkbewerken	  aangeleerd	  gekregen	  onder	  

de	  bezielende	  leiding	  van	  ‘Meister’	  Peter	  Slegers.	  Tijdens	  
de	  training	  zijn	  aan	  bod	  gekomen:	  	  
	  

• Het	  uitsmeden	  van	  een	  soldeerbout	  
• Liggend	  en	  staand	  solderen	  
• Deklijst	  incl.	  verstek	  
• Bakgoot	  incl.	  verstek	  
• Mastgoot	  incl.	  verstek	  
• Uitslag	  vierkant	  naar	  rond	  
• Uitslag	  elips	  

	  
De	  cursus	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  eindwerkstuk	  en	  een	  certificaat.	  
11	  februari	  start	  de	  2e	  groep,	  er	  zijn	  nog	  2	  plaatsen	  beschikbaar.	  Meer	  info	  via	  
info@deeigenvakschool.nl	  
	  

VCA	  in	  maart	  
Vanuit	  het	  samenwerkingsverband	  worden	  in	  maart	  trainingen	  en	  examens	  verzorgd	  voor	  VCA	  
(basis,	  vol,	  herhaling).	  In	  samenwerking	  met	  PBNA	  kunnen	  we	  deze	  als	  samenwerkingsverband	  
gunstig	  aanbieden.	  Mocht	  u	  of	  uw	  bedrijf	  interesse	  hebben	  in	  deelname,	  stuur	  dan	  even	  een	  mail	  
naar	  info@deeigenvakschool.nl	  
	  


