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Eerste	  leerlingen	  Elektrotechniek	  
Dit	  schooljaar	  starten	  drie	  leerlingen	  Elektrotechnische	  Installaties	  van	  Van	  Delft	  met	  hun	  
opleidingsprogramma	  bij	  onze	  eigen	  vakschool.	  Het	  theorie-‐deel	  wordt	  gevolgd	  aan	  het	  Koning	  
Willem	  I	  College	  in	  Den	  Bosch.	  Woensdag	  	  4	  september	  was	  de	  eerste	  bijeenkomst	  bij	  Van	  Delft	  in	  
Nieuwkuijk.	  

Certificaat	  nummer	  1	  uitgereikt	  
Tommie	  Donders	  is	  de	  eerste	  leerling	  die	  het	  eerste	  certificaat	  van	  onze	  eigen	  vakschool	  heeft	  
mogen	  ontvangen.	  Met	  een	  
afgeronde	  niveau	  2	  opleiding,	  
een	  goed	  gevuld	  portfolio,	  een	  
diploma	  en	  nu	  ook	  een	  
vakschool-‐certificaat	  start	  
Tommie	  dit	  jaar	  met	  niveau	  3	  in	  
de	  nieuwe	  opzet.	  
Elke	  leerling	  die	  het	  
praktijkprogramma	  afrondt,	  
krijgt	  een	  certificaat	  met	  daarop	  
aangegeven	  welke	  onderdelen	  
hij	  met	  goed	  gevolg	  heeft	  
doorlopen	  gedurende	  zijn	  
opleiding.	  

Practicumlokaal	  in	  opbouw	  
Vanaf	  23	  september	  starten	  de	  lesblokken	  voor	  de	  W-‐leerlingen.	  Tijdens	  deze	  lesblokken	  wordt	  
gebruik	  gemaakt	  van	  een	  eigen	  practicumlokaal.	  De	  leden	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  stellen	  hiertoe	  
materialen	  beschikbaar	  die	  voor	  oefen-‐	  en	  lesdoeleinden	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  Vrijdag	  20	  
september	  worden	  de	  materialen	  opgehaald	  bij	  de	  lidbedrijven.	  

VCA	  Basisveiligheid	  tijdens	  lesblokken	  
Degenen	  die	  nog	  geen	  Vca-‐certificaat	  gehaald	  hebben,	  krijgen	  tijdens	  de	  lesblokken	  de	  leerstof	  
aangeboden.	  Het	  examen	  vindt	  plaats	  op	  dinsdag	  5	  november	  in	  Den	  Bosch.	  

Foto’s	  informatiebijeenkomst	  op	  facebook.com/deeigenvakschool	  
De	  foto’s	  die	  zijn	  genomen	  tijdens	  de	  informatiebijeenkomst	  op	  22	  augustus	  jl.	  zijn	  terug	  te	  vinden	  
op	  de	  facebookpagina	  van	  De	  Eigen	  Vakschool:	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  

Nathan	  /	  Uponor	  	  op	  bezoek	  tijdens	  eerste	  lesblok	  
Uit	  de	  enquête	  onder	  de	  praktijkopleiders	  van	  de	  eigen	  vakschool	  komt	  Uponor	  sterk	  naar	  voren.	  
Reden	  te	  meer	  om	  importeur	  Nathan	  te	  verwelkomen	  op	  woensdagmiddag	  tijdens	  de	  eerste	  
lesweek.	  
	  	  
	  	  	  


