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Lesblok mei 2014 monteursopleiding W 
Dit	  voorlaatste	  lesblok	  werd	  gevarieerd	  ingevuld.	  Voor	  een	  aantal	  binnen	  de	  groep	  komt	  de	  Proeve	  
van	  Bekwaamheid	  in	  zicht,	  met	  de	  daarbij	  behorende	  theorie-‐examens.	  Verder	  hadden	  we	  bezoek	  
van	  OTIB,	  Peter	  Slegers	  (zinkmeester)	  en	  gingen	  we	  op	  
bezoek	  bij	  Verhulst.	  

Help! Een klant! 
In	  deze	  workshop	  (gegeven	  door	  Peter	  Jacobs,	  OTIB)	  
werden	  nut	  en	  noodzaak	  van	  klantvriendelijkheid	  
uitgelicht,	  waarbij	  het	  verschil	  werd	  gemaakt	  tussen	  
‘graag	  weer’	  en	  ‘nooit	  meer’.	  Voor	  de	  leerlingen	  
aanvankelijk	  wellicht	  een	  wat	  vage	  benadering	  (“wij	  
hebben	  nooit	  met	  klanten	  te	  maken,	  behalve	  dan	  in	  de	  
service”),	  echter	  gaandeweg	  het	  programma	  vielen	  
steeds	  meer	  zaken	  op	  zijn	  plek.	  De	  nadruk	  kwam	  wel	  
steeds	  meer	  op	  de	  collega’s	  te	  liggen	  (zowel	  direct,	  als	  
indirect	  op	  de	  projecten).	  
De	  leerlingen	  waardeerden	  de	  dag	  met	  een	  8.3,	  gaven	  aan	  dat	  het	  programma	  echt	  wel	  iets	  
opleverde,	  maar	  dat	  er	  wel	  wat	  meer	  mocht	  worden	  ingegaan	  op	  de	  persoonlijke	  werksituatie.	  De	  
rollenspellen	  waren	  achteraf	  toch	  wel	  leuk!	  

Eindfase niveau 2 
Zoals	  gezegd	  zitten	  een	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  laatste	  deel	  van	  hun	  niveau	  2	  opleiding.	  Dit	  betekent	  
concreet	  het	  volgende.	  In	  de	  week	  van	  23-‐27	  juni	  zullen	  ze	  een	  aantal	  theorie-‐examens	  moeten	  
afleggen,	  namelijk	  voor	  Nederlands,	  Rekenen	  en	  de	  vakleer	  Installatietechniek.	  

Rekenen	  en	  Nederlands	  
Elke	  leerling	  die	  in	  Nederland	  een	  niveau	  2	  of	  3	  opleiding	  volgt,	  moet	  in	  staat	  zijn	  op	  een	  algemeen	  
vastgesteld	  niveau	  (2F)	  te	  kunnen	  lezen,	  schrijven,	  rekenen	  en	  spreken.	  Dit	  is	  het	  niveau	  dat	  iedere	  
burger	  moet	  beheersen,	  om	  op	  het	  gebied	  van	  taal	  en	  rekenen	  goed	  maatschappelijk	  te	  kunnen	  
participeren	  in	  de	  hedendaagse	  samenleving.	  	  
Bijles	  
Speciaal	  voor	  degene	  die	  moeite	  hebben	  met	  het	  rekenen,	  worden	  er	  bijlessen	  gegeven	  om	  de	  kans	  
van	  slagen	  te	  vergroten.	  Elke	  woensdag	  vanaf	  17.00u	  wordt	  er	  extra	  ondersteuning	  geboden,	  ook	  
weer	  passend	  bij	  de	  problemen	  waar	  tegenaan	  wordt	  gelopen.	  

Kennistoets	  Installatietechniek	  
De	  leerlingen	  hebben	  gedurende	  hun	  opleiding	  een	  bepaalde	  basiskennis	  opgedaan	  aan	  
theoretische	  kennisvaardigheden.	  Deze	  specifieke	  onderwerpen	  zijn	  reeds	  afgetoetst,	  echter	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  opleiding	  wordt	  een	  centraal	  eindexamen	  afgenomen	  waarin	  moet	  worden	  
aangetoond	  dat	  de	  beginnend	  basisberoepsbeoefenaar	  voldoende	  kennis	  heeft	  van	  het	  
installatievak	  (in	  dit	  geval	  op	  niveau	  2).	  	  
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Loopbaan	  en	  burgerschap	  
Naast	  het	  leren	  van	  een	  vak,	  gelden	  binnen	  de	  middelbare	  
beroepsopleidingen	  in	  Nederland	  ook	  nog	  eisen	  ten	  
aanzien	  van	  loopbaanoriëntatie	  en	  burgerschap	  (L&B).	  
Hierover	  hoeft	  geen	  examen	  worden	  afgelegd,	  de	  
leerlingen	  hebben	  in	  het	  gevolgde	  programma	  een	  aantal	  
opdrachten	  moeten	  uitvoeren	  (inspanningsverplichting).	  De	  
workshops	  van	  onder	  andere	  Uneto-‐VNI,	  OTIB	  droegen	  
hieraan	  bij,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  het	  bezoek	  aan	  de	  
modelwoningen	  in	  Woerden.	  

Website aangepast 
De	  website	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  is	  aangepast,	  check	  http://www.deeigenvakschool.nl	  

Zink, wat kun je ermee? 
De	  meeste	  hebben	  er	  al	  wel	  mee	  te	  maken	  gehad:	  zink.	  Veelal	  kant	  en	  klaar	  afgeleverd	  op	  de	  bouw,	  

in	  de	  vorm	  van	  een	  goot,	  hemelwaterafvoer	  of	  aanverwant.	  Dat	  
met	  zink	  veel	  meer	  kan	  worden	  gedaan	  werd	  duidelijk	  tijdens	  de	  
uitleg	  van	  zink-‐	  en	  felsmeister	  Peter	  Slegers.	  De	  mappen	  die	  hij	  
had	  meegebracht	  spraken	  bij	  de	  meesten	  enorm	  tot	  de	  
verbeelding.	  Na	  een	  korte	  introductie	  zijn	  de	  heren	  zelf	  aan	  de	  
slag	  gegaan	  met	  het	  maken	  van	  een	  ‘paper-‐bag’,	  een	  vergaarbak	  
waarin	  alle	  basishandelingen	  bij	  het	  zinkbewerken	  van	  pas	  
kwamen.	  In	  een	  paar	  uur	  tijd	  waren	  de	  meesten	  in	  staat	  om	  een	  
redelijke	  naad	  te	  leggen,	  te	  zetten,	  te	  knippen,	  een	  eenvoudige	  
uitslag	  te	  maken,	  te	  rekken,	  te	  walsen	  en	  te	  kralen.	  	  
De	  foto’s	  zijn	  terug	  te	  zien	  op:	  
http://www.facebook.com/deeigenvakschool	  

Asessoren-training Praktijkopleiders 
Omdat	  de	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  in	  het	  werkveld	  wordt	  afgenomen,	  moet	  deze	  ook	  in	  het	  
werkveld	  worden	  beoordeeld	  en	  wel	  door	  een	  gekwalificeerd	  beoordelaar.	  Daartoe	  volgen	  de	  
praktijkopleiders	  van	  de	  leerbedrijven	  waar	  de	  Proeve	  wordt	  afgenomen,	  op	  6	  juni	  een	  
asessorentraining	  binnen	  het	  Koning	  Willem	  I	  College.	  

Op bezoek bij Verhulst 
Het	  lesblok	  in	  mei	  werd	  afgesloten	  met	  een	  bezoek	  aan	  Verhulst	  Klimaattechniek	  B.V.	  in	  Drunen.	  Zij	  
ontwikkelt,	  produceert	  en	  importeert	  innovatieve	  en	  duurzame	  systemen	  en	  componenten	  voor	  
klimaatbeheersing.	  Voor	  de	  leerlingen	  interessant	  om	  te	  zien	  
hoe	  en	  in	  welke	  grootte	  de	  kasten	  worden	  gemaakt.	  

Van Hout lid van De Eigen Vakschool 
De	  Coöperatie	  De	  Eigen	  Vakschool	  voor	  Installatietechniek	  
mag	  zich	  gelukkig	  prijzen	  met	  de	  toetreding	  van	  Van	  Hout	  
Adviseurs	  en	  Installateurs	  uit	  Veldhoven.	  Al	  eerder	  was	  Peter	  
Schilders	  enthousiast	  over	  de	  aanpak	  en	  organisatie	  van	  De	  
Eigen	  Vakschool,	  vanaf	  nu	  dan	  ook	  als	  lid	  van	  de	  coöperatieve	  
vereniging.	  	  


