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Afgelopen periode 
De	  lessen	  zijn	  afgerond,	  de	  vakantie	  staat	  voor	  de	  deur,	  het	  einde	  van	  schooljaar	  2014-‐2015	  is	  nabij.	  
Een	  schooljaar	  waarin	  er	  niet	  alleen	  voor	  de	  leerlingen,	  maar	  ook	  voor	  De	  Eigen	  Vakschool	  veel	  is	  
gebeurd.	  Mooie	  momenten,	  zoals	  het	  behalen	  van	  het	  diploma,	  maar	  ook	  minder	  mooie	  
momenten,	  zoals	  een	  tweetal	  faillissementen	  (Sebregts	  en	  Entech).	  Kansen	  en	  nieuwe	  
mogelijkheden	  heeft	  het	  afgelopen	  schooljaar	  ook	  geboden.	  Daarover	  meer	  in	  deze	  update.	  
	  

Tim van Hulten genomineerd KW1C Award 
Jaarlijks	  kiest	  het	  Koning	  Willem	  I	  College	  de	  ‘Student	  van	  het	  Jaar’.	  De	  school	  laat	  daarmee	  zien	  dat	  

ze	  trots	  is	  op	  haar	  studenten	  en	  dat	  de	  studenten	  trots	  zijn	  op	  hun	  
beroepskeuze.	  Want	  alle	  talenten	  tellen.	  En	  het	  middelbaar	  beroeps	  
onderwijs	  in	  Den	  Bosch	  heeft	  op	  het	  gebied	  van	  talent	  en	  ontwikkeling	  
van	  talent	  heel	  wat	  te	  bieden!	  
Iedere	  onderwijsafdeling	  nomineert	  een	  eigen	  kandidaat	  –	  een	  
deskundige	  jury	  bestudeert	  vervolgens	  de	  nominatierapporten	  en	  
ontmoet	  elke	  kandidaat	  persoonlijk.	  Uiteindelijk	  maakt	  de	  jury	  de	  
winnaars	  bekend	  tijdens	  een	  feestelijk	  spektakel	  in	  de	  Koningszaal,	  
gepresenteerd	  door	  Valerio.	  Tim	  was	  door	  de	  afdeling	  genomineerd	  voor	  
deze	  Koning	  Willem	  I	  College	  Award.	  
De	  uitreiking	  van	  de	  awards	  van	  2014	  vond	  plaats	  op	  woensdag	  11	  juni.	  
De	  winnaar	  is	  uiteindelijk	  Marvin	  Putuhena	  geworden	  (opleiding	  Juridisch	  
medewerker).	  	  
Het	  filmpje	  waarin	  Tim	  wordt	  gepresenteerd	  staat	  op	  Youtube	  	  

	  

Proeves van Bekwaamheid 
Om	  de	  opleiding	  	  af	  te	  kunnen	  ronden,	  moet	  elke	  leerling	  de	  zogenaamde	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  
afleggen.	  Omdat	  er	  vanuit	  de	  praktijk	  wordt	  opgeleid,	  is	  er	  binnen	  De	  Eigen	  Vakschool	  voor	  gekozen	  
om	  deze	  Proeve	  ook	  gewoon	  in	  de	  beroepspraktijk	  af	  te	  nemen.	  De	  
leerling	  krijgt	  dan	  een	  opdracht	  die	  hij	  volledig	  zelfstandig	  (al	  dan	  
niet	  onder	  leiding	  van	  een	  chef-‐monteur)	  moet	  uitvoeren.	  Dit	  
gebeurt	  op	  locatie	  (bij	  de	  klant,	  op	  het	  bouwproject),	  alwaar	  de	  
leerling	  door	  de	  assessoren	  wordt	  beoordeeld	  op	  zijn	  werk.	  In	  een	  
enkel	  geval	  wordt	  de	  Proeve	  afgenomen	  op	  een	  praktijklocatie.	  Dit	  
is	  meestal	  het	  geval	  wanneer	  niet	  alle	  werkprocessen	  in	  het	  
dagelijkse	  werk	  kunnen	  worden	  beoordeeld.	  De	  Proeve	  wordt	  
afgesloten	  met	  een	  eindpresentatie	  op	  het	  leerbedrijf	  voor	  de	  
collega’s/praktijkopleiders	  die	  de	  leerling	  gedurende	  hun	  opleiding	  
hebben	  geholpen	  het	  einddoel	  te	  bereiken.	  	  De	  afgelopen	  periode	  
hebben	  6	  jongens	  hun	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  afgelegd.	  
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Eigen Vakschool en Installatiewerk bundelen krachten 
De	  Eigen	  Vakschool	  voor	  Installatietechniek	  en	  
Opleidingsbedrijf	  InstallatieWerk	  Brabant-‐Zeeland	  slaan	  
de	  handen	  ineen.	  Ze	  werken	  voortaan	  samen	  om	  
leerlingen	  in	  de	  installatiebranche	  een	  optimale	  
opleiding	  en	  begeleiding	  te	  kunnen	  geven.	  “Zo	  combineren	  we	  het	  beste	  van	  twee	  werelden”,	  aldus	  
directeur	  Toine	  Bastings	  van	  De	  Eigen	  Vakschool.	  
De	  Eigen	  Vakschool	  is	  in	  april	  reeds	  begonnen	  met	  het	  begeleiden	  van	  leerling-‐werknemers	  die	  een	  
BBL-‐opleiding	  bij	  InstallatieWerk	  volgen.	  Gaandeweg	  zal	  de	  samenwerking	  worden	  geïntensiveerd,	  
om	  uiteindelijk	  als	  één	  organisatie	  te	  gaan	  opereren.	  	  “Juist	  in	  deze	  tijden	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  
instroom	  en	  doorstroom	  van	  nieuwe,	  goede	  vakkrachten	  op	  peil	  te	  houden”,	  stellen	  Toine	  Bastings	  
en	  Ton	  Gerritsen,	  directeur	  van	  InstallatieWerk	  Brabant-‐Zeeland.	  “Dat	  betekent	  de	  krachten	  
bundelen	  en	  samen	  blijven	  investeren	  in	  de	  opleiding	  en	  ontwikkeling	  van	  werknemers.”	  
	  

	  

Jaarafsluiting 
Maandag	  6	  juli	  was	  de	  laatste	  lesdag	  op	  de	  
locatie	  aan	  de	  Rietveldenweg.	  ‘s-‐Middags	  stond	  
een	  excursie	  naar	  de	  Heineken	  Brouwerij	  in	  Den	  
Bosch	  gepland.	  De	  leerlingen	  mochten	  een	  kijkje	  
nemen	  achter	  de	  schermen	  van	  Europa’s	  
grootste	  bierbrouwer	  en	  de	  procestechniek	  
daarbij,	  	  waarna	  werd	  afgesloten	  in	  Den	  Opstap.	  
	  

Diploma-uitreiking 
Op	  dinsdag	  14	  juli	  vond	  aan	  de	  Piushaven	  in	  
Tilburg,	  in	  het	  Falcongebouw	  de	  diploma-‐

uitreiking	  plaats	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  /	  Koning	  Willem	  I	  College.	  5	  geslaagden	  mochten	  het	  
welverdiende	  diploma	  in	  ontvangst	  nemen,	  onder	  
toezicht	  van	  familie	  en	  collega’s.	  Naast	  het	  
landelijk	  diploma	  ontvingen	  zij	  het	  
praktijkcertificaat	  van	  De	  Eigen	  Vakschool,	  waarin	  
aangegeven	  welke	  vaardigheden	  tijdens	  de	  
opleiding	  op	  niveau	  2	  of	  3	  zijn	  aangetoond.	  Een	  
waardevolle	  aanvulling	  voor	  het	  portfolio!	  
	  
	  
Meer	  foto’s	  en	  een	  impressie-‐filmpjes	  van	  de	  
afgelopen	  2	  jaar,	  kunt	  u	  nog	  eens	  bekijken	  op	  
www.facebook.com/deeigenvakschool	  
	  

	  
Wij	  wensen	  u	  een	  fijne	  vakantie!! 


