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Afgelopen periode 
We	  zitten	  alweer	  over	  de	  helft	  van	  het	  schooljaar	  en	  voor	  een	  aantal	  leerlingen	  komt	  het	  diploma	  in	  
zicht.	  De	  tweede	  jaars	  leerlingen,	  maar	  ook	  de	  niveau	  1	  leerlingen	  zullen	  eind	  dit	  schooljaar	  hun	  

Proeve	  van	  Bekwaamheid	  moeten	  gaan	  afleggen.	  Daarbij	  
horen	  uiteraard	  een	  aantal	  theoretische	  examens,	  niet	  
alleen	  vaktechnische	  maar	  ook	  vakoverstijgende	  zoals	  
Nederlands	  en	  rekenen.	  Voor	  deze	  laatste	  examens	  staan	  
eind	  maart	  en	  begin	  april	  al	  een	  aantal	  momenten	  vast.	  
	  
Ondertussen	  is	  
ook	  het	  
practicumlokaal	  
ingericht,	  
aangesloten	  en	  in	  
gebruik	  door	  de	  
leerlingen.	  	  
Afhankelijk	  van	  de	  

status	  van	  de	  opleiding	  gaan	  leerlingen	  inregelen,	  afstellen,	  
meten	  aan	  de	  7	  CV-‐toestellen,	  de	  WTW-‐unit	  of	  aan	  een	  van	  
de	  practicum-‐modellen	  die	  opgesteld	  staan.	  
	  
Eén	  van	  de	  onderwerpen	  die	  de	  afgelopen	  periode	  
uitvoerig	  aan	  bod	  is	  geweest,	  is	  het	  tekeninglezen.	  Vanuit	  het	  veld	  en	  vanuit	  de	  leerlingen	  kwamen	  
de	  signalen	  dat	  dit	  voor	  de	  meesten	  toch	  lastig	  bleek	  te	  zijn.	  In	  een	  programma-‐opzet	  van	  6	  weken	  
kregen	  de	  leerlingen	  te	  maken	  met	  algemene	  tekeningen	  (plattegronden,	  kaarten),	  bouwkundige,	  
installatietechnische	  en	  elektrotechnische	  tekeningen.	  Met	  gerichte	  opdrachten	  en	  voorbeelden	  zijn	  
de	  leerlingen	  met	  	  symbolen,	  schaalverdelingen,	  renvooij,	  stempels	  en	  meer	  aan	  het	  werk	  gegaan	  

om	  een	  basis	  te	  leggen	  voor	  wat	  betreft	  het	  lezen	  van	  
tekeningen.	  
	  
Een	  ander	  aspect	  dat	  is	  behandeld,	  is	  het	  onderwerp	  
‘spreken’.	  De	  leerlingen	  moeten	  in	  staat	  zijn	  om	  
informatie	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  groep.	  In	  dit	  geval	  
mocht	  er	  zelf	  een	  onderwerp	  worden	  gekozen,	  wat	  
dicht	  bij	  de	  leerling	  staat	  en	  waarover	  ze	  middels	  het	  
kop-‐romp-‐staart	  model	  een	  presentatie	  moesten	  
voorbereiden	  en	  verzorgen.	  De	  presentatie	  maakt	  later	  
onderdeel	  uit	  van	  de	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  die	  de	  
leerling	  aan	  het	  eind	  van	  de	  opleiding	  moet	  afleggen.	  
	  

U	  kunt	  alle	  foto’s	  nog	  eens	  bekijken	  op	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  
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Faillissement Sebregts 
Het	  zal	  u	  niet	  ontgaan	  zijn,	  de	  firma	  Sebregts,	  een	  van	  de	  oprichters	  van	  De	  Eigen	  Vakschool,	  heeft	  
in	  februari	  faillissement	  aangevraagd.	  De	  impact	  die	  dit	  teweeg	  heeft	  gebracht	  bij	  de	  trouwe	  en	  
enthousiaste	  medewerkers	  van	  het	  bedrijf	  is	  enorm.	  Voor	  de	  leerlingen	  bracht	  dit	  ook	  even	  een	  
periode	  van	  onzekerheid,	  zij	  hebben	  ondertussen	  een	  contract	  getekend	  bij	  de	  firma	  
Hoppenbrouwers	  (samen	  met	  zo’n	  30	  andere	  Sebregts-‐
medewerkers)	  en	  kunnen	  hun	  opleiding	  binnen	  De	  Eigen	  
Vakschool	  voortzetten.	  	  
	  

Diploma-uitreiking Monteursopleiding 
Werktuigkundige installaties 
Met	  een	  dubbel	  gevoel	  vond	  op	  donderdag	  12	  februari	  de	  
diploma-‐uitreiking	  plaats	  voor	  4	  leerlingen	  van	  de	  firma	  
Sebregts	  en	  1	  monteur	  van	  Breman	  Zuid.	  Twee	  
geslaagden	  moesten	  hun	  presentatie	  nog	  verzorgen	  en	  
deden	  dat	  voor	  de	  aanwezige	  ouders	  en	  docenten.	  De	  
geslaagden	  hebben	  een	  map	  ontvangen	  met	  daarin	  hun	  
diploma,	  het	  Praktijk-‐certificaat	  van	  De	  Eigen	  Vakschool	  
en	  het	  opgebouwde	  portfolio	  in	  digitale	  vorm.	  Vier	  van	  de	  
vijf	  gaan	  direct	  door	  met	  hun	  Eerste	  Monteursopleiding	  Werktuigkundige	  Installaties	  op	  niveau	  3.	  
Foto’s	  staan	  op	  onze	  Facebookpagina.	  

Excursie Provinciehuis Den Bosch 
De	  meesten	  kenden	  het	  gebouw	  wel	  omdat	  ze	  er	  vaak	  langs	  rijden	  op	  de	  
A2,	  maar	  wat	  daar	  nu	  precies	  gebeurd	  en	  welke	  relatie	  er	  ligt	  met	  de	  
verkiezingen	  van	  18	  maart,	  de	  Tweede	  Kamer	  en	  de	  Eerste	  Kamer	  werd	  
pas	  duidelijk	  na	  een	  les	  Loopbaan	  en	  Burgerschap.	  Mooi	  om	  een	  kijkje	  te	  
nemen	  in	  het	  gebouw	  (en	  de	  Statenzaal),	  maar	  nog	  mooier	  waren	  de	  
technische	  ruimten	  en	  de	  installaties	  die	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  
gemodificeerd	  waren	  en	  aangepast	  aan	  deze	  tijd	  van	  duurzaamheid.	  

VCA-cursus 
Op	  25	  februari	  2015	  zaten	  leerlingen	  en	  vakvolwassenen	  in	  dezelfde	  klas	  
voor	  de	  cursus	  VCA	  (basis	  of	  VOL).	  De	  leerlingen	  hebben	  zich	  in	  het	  voortraject	  tijdens	  de	  lessen	  
kunnen	  voorbereiden,	  de	  vakvolwassenen	  moesten	  het	  doen	  met	  het	  boek	  en	  de	  training	  zelf,	  
waarin	  de	  belangrijkste	  zaken	  nog	  eens	  uitvoerig	  werden	  besproken.	  Een	  mooie	  score,	  13	  

deelnemers	  van	  de	  14	  hebben	  hun	  diploma	  mogen	  ontvangen.	  	  
8	  mei	  is	  er	  weer	  een	  volgende	  mogelijkheid	  om	  aan	  de	  training	  +	  
examen	  deel	  te	  nemen,	  aanmelden	  kan	  via	  
mailto:info@deeigenvakschool.nl.	  

Zinkcursus gevorderden en beginners gestart 
Dinsdagavond	  wordt	  het	  zink	  weer	  gezet,	  geknipt	  en	  gesoldeerd	  onder	  
leiding	  van	  zinkmeister	  Peter	  Slegers.	  De	  cursus	  wordt	  à	  la	  carte	  
gegeven,	  waardoor	  eenieder	  aan	  zijn	  eigen	  leerdoelen	  toekomst.	  De	  
cursus	  duurt	  tot	  7	  april.	  	  


