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Aftrap schooljaar 2014-2015 
Op	  25	  augustus	  startte	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  De	  leerlingen	  kwamen	  vol	  goede	  moed	  bijeen	  op	  de	  
locatie	  aan	  de	  Rietveldenweg	  in	  Den	  Bosch.	  Omdat	  de	  groep	  een	  vernieuwde	  samenstelling	  heeft	  
gekregen,	  stond	  de	  ochtend	  vooral	  in	  het	  
teken	  van	  wederzijdse	  kennismaking.	  Aan	  
de	  hand	  van	  zelf	  gemaakte	  tekeningen	  
moesten	  de	  leerlingen	  uiteenzetten	  waar	  
zij	  voor	  stonden.	  Na	  een	  eerste	  indruk	  
van	  de	  groep,	  presenteerde	  de	  
betreffende	  leerling	  zichzelf.	  	  
Het	  middagprogramma	  vond	  plaats	  in	  
Tilburg,	  aan	  het	  Virgin	  Balloon	  Flight	  
Centre.	  Daar	  stonden	  teambuilding,	  
leiderschap	  geven	  en	  ontvangen,	  
communicatie	  en	  ook	  plezier	  centraal	  
doordat	  de	  heren	  zijn	  gaan	  schapen	  
drijven.	  De	  2	  beste	  deelnemers	  (Bas	  
Visser	  van	  Breman	  en	  Tommie	  Donders	  
van	  Oostelbos)	  mogen	  mee	  met	  een	  
ballonvaart	  (helaas	  lieten	  de	  
weersomstandigheden	  dit	  die	  avond	  niet	  toe).	  De	  middag	  werd	  afgesloten	  met	  een	  BBQ.	  Foto’s	  en	  
filmpjes	  van	  deze	  middag	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  
	  

Eindpresentaties Proeve van Bekwaamheid 
Ter	  afsluiting	  van	  hun	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  presenteerden	  Thomas	  van	  den	  Dungen,	  Marcel	  
van	  Beers	  en	  Bas	  Engel	  op	  vrijdag	  11	  juli	  voor	  collega's	  en	  ouders,	  de	  afsluitende	  opdracht	  die	  ze	  

moesten	  maken.	  Na	  afloop	  ontvingen	  de	  heren	  hun	  
welverdiende	  
praktijkcertificaat.	  
De	  resultaten	  van	  
de	  theorie-‐examens	  
waren	  inmiddels	  
officieus	  bekend:	  
allen	  geslaagd! 	  

 

Wijzigingen nieuw schooljaar 
Met	  ingang	  van	  dit	  schooljaar	  zijn	  een	  paar	  zaken	  gewijzigd	  ten	  opzichte	  van	  vorig	  jaar.	  Hieronder	  
een	  korte	  uiteenzetting.	  
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Nieuwe	  locatie	  Installatietechniek	  
De	  lessen	  voor	  de	  leerlingen	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  die	  een	  opleiding	  W	  of	  E/W	  volgen,	  vinden	  

vanaf	  dit	  schooljaar	  plaats	  buiten	  het	  
hoofdgebouw	  van	  het	  Koning	  Willem	  
I	  College.	  Aan	  de	  Rietveldenweg	  18	  in	  
Den	  Bosch	  zijn	  de	  leslokalen	  
inmiddels	  gereed	  en	  wordt	  het	  
praktijklokaal	  ingericht.	  	  

Aanvulling	  docententeam	  
Naast	  Stephan	  de	  Wit	  en	  Toine	  
Bastings,	  zal	  dit	  jaar	  ook	  Rob	  
Walravens	  een	  groot	  

deel	  van	  de	  lessen	  voor	  zijn	  rekening	  nemen.	  Rob	  werkt	  is	  vanaf	  vorig	  jaar	  in	  dienst	  
bij	  het	  Koning	  Willem	  I	  College	  en	  heeft	  daarvoor	  ruim	  15	  jaar	  bij	  Installatiewerk	  
gewerkt.	  

Lesdagen	  in	  plaats	  van	  lesweken	  
Vorig	  schooljaar	  was	  onderverdeeld	  in	  lesblokken,	  waarbij	  de	  leerlingen	  een	  volle	  
week	  naar	  school	  gingen	  en	  vervolgens	  6	  weken	  weer	  aan	  het	  werk	  waren.	  Kijkende	  naar	  de	  
ervaringen	  van	  vorig	  jaar	  is	  besloten	  om	  dit	  jaar	  (voorlopig)	  terug	  te	  keren	  naar	  één	  vaste	  dag	  in	  de	  
week	  les	  (maandag)	  en	  4	  aaneengesloten	  werkdagen.	  De	  invulling	  van	  de	  lesdagen	  blijft	  gelijk	  aan	  
die	  van	  vorig	  jaar,	  dus	  de	  combinatie	  van	  theorieles,	  practicum,	  eventueel	  aanvullende	  praktijk,	  

gastcolleges	  vanuit	  de	  branche	  en	  excursies.	  
	  

Combi-‐opleiding	  Elektro-‐	  en	  installatietechniek	  
Dit	  jaar	  starten	  2	  leerlingen	  in	  een	  combi-‐opleiding	  op	  
niveau	  1,	  waarbij	  zij	  zullen	  worden	  opgeleid	  tot	  
assistent.	  Voor	  deze	  jongens	  wordt	  een	  apart	  traject	  
ingezet,	  aan	  het	  eind	  van	  de	  opleiding	  kunnen	  zij	  het	  
diploma	  Assistent	  Constructie-‐	  en	  Installatietechniek	  
ontvangen.	  Dit	  profiel	  past	  in	  de	  nieuwe	  entree-‐
opleidingen	  die	  vanaf	  1	  augustus	  zijn	  geaccordeerd	  door	  
de	  minister.	  	  

 

VCA 
In	  september	  krijgen	  de	  leerlingen	  die	  nog	  geen	  VCA	  hebben,	  deze	  cursus	  (inclusief	  het	  examen)	  
tijdens	  een	  van	  de	  lesdagen.	  	  
Medewerkers	  uit	  het	  veld	  die	  (opnieuw)	  hun	  VCA	  moeten	  behalen	  kunnen	  hierbij	  aansluiten.	  
Aanmelden	  kan	  via	  info@deeigenvakschool.nl	  of	  via	  het	  eigen	  bedrijf.	  
	  
	  
	  

Volg	  De	  Eigen	  Vakschool	  op	  	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  


