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Afgelopen periode 
Ondertussen	  zijn	  er	  al	  weer	  een	  aantal	  weken	  verstreken,	  nadat	  we	  op	  25	  augustus	  voor	  het	  eerst	  
het	  gebouw	  aan	  de	  Rietveldenweg	  in	  Den	  Bosch	  betraden.	  Ondanks	  dat	  er	  nog	  een	  aantal	  zaken	  
aangepakt	  dienen	  te	  worden,	  is	  er	  de	  afgelopen	  periode	  veel	  werk	  verzet.	  De	  theorielokalen	  zijn	  op	  
de	  laptop-‐aansluitingen	  en	  de	  internetverbinding	  na,	  op	  orde.	  De	  voorzieningen	  voor	  het	  
practicumgedeelte	  liggen	  er,	  de	  komende	  weken	  worden	  de	  cv-‐toestellen	  en	  de	  practicummodellen	  
aangesloten,	  zodat	  ze	  kunnen	  worden	  ingezet	  tijdens	  de	  lessen.	  
	  
In	  De	  Eigen	  Vakschool-‐klas	  zitten	  1e,	  2e	  en	  3e	  jaars	  leerlingen	  bij	  elkaar.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  goed	  
kijken	  naar	  differentiatie,	  maar	  er	  worden	  ook	  onderwerpen	  klassikaal	  behandeld.	  Voor	  sommige	  
leerlingen	  is	  dit	  volledig	  nieuwe	  materie,	  voor	  anderen	  een	  stukje	  herhaling.	  Herhaling	  is	  nodig,	  
omdat	  we	  gemerkt	  hebben	  dat	  de	  stof,	  die	  bijvoorbeeld	  2	  jaar	  terug	  is	  behandeld	  toch	  enigszins	  is	  
verdwenen.	  Daar	  komt	  bij	  dat	  de	  3e	  jaars	  leerlingen	  als	  Eerste	  Monteur	  deze	  stof	  wél	  moeten	  
beheersen	  en	  waar	  nodig	  moeten	  kunnen	  overdragen	  aan	  bijvoorbeeld	  een	  1e	  jaars	  leerling	  (Tutor-‐

rol).	  	  
	  
Een	  voorbeeld	  is	  bijvoorbeeld	  de	  instructie	  die	  de	  
leerlingen	  de	  afgelopen	  periode	  voor	  het	  vak	  
Nederlands	  hebben	  moeten	  schrijven.	  De	  instructie	  
moest	  gaan	  over	  het	  maken	  van	  en	  soldeerverbinding,	  
waarbij	  de	  eerste	  jaars	  met	  de	  instructie	  van	  de	  derde	  
jaars	  leerlingen	  aan	  de	  slag	  gaan	  om	  een	  goede	  
soldeerverbinding	  te	  maken.	  	  
	  
Een	  andere	  workshop	  die	  aan	  bod	  is	  geweest	  is	  het	  
verstrekken	  van	  informatie	  en	  het	  ontvangen	  ervan.	  

Net	  zoals	  de	  praktijkopleiders	  tijdens	  de	  bijeenkomst	  in	  het	  voorjaar	  ervaren	  hebben,	  is	  het	  niet	  
altijd	  even	  makkelijk	  om	  door	  middel	  van	  gerichte	  vragen	  tot	  de	  juiste	  handeling	  te	  komen.	  In	  dit	  
geval	  kregen	  de	  eerste	  monteurs	  (3e	  jaars)	  de	  opdracht	  om	  de	  informatie	  te	  geven,	  de	  monteurs	  (1e	  
en	  2e	  jaars)	  voerden	  uit.	  	  
	  

Eerste Monteur Werktuigkundige 
Installaties 
De	  leerlingen	  die	  vorig	  jaar	  de	  monteursopleiding	  
hebben	  afgerond,	  vervolgen	  het	  traject	  met	  de	  Eerste	  
Monteursopleiding	  op	  niveau	  3.	  De	  opzet	  van	  de	  
opleiding	  is	  nagenoeg	  gelijk	  aan	  de	  opzet	  van	  de	  
monteursopleiding.	  Een	  paar	  verschillen	  zijn	  echter	  
duidelijk	  aanwezig:	  	  
	  

• De	  nadruk	  ligt	  meer	  op	  het	  project	  en	  minder	  
op	  de	  specifieke	  vakhandelingen.	  Bij	  de	  eerste	  
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monteursopleiding	  wordt	  ervan	  uitgegaan	  dat	  de	  vakhandelingen	  uit	  niveau	  2	  beheerst	  
worden.	  De	  sturing	  is	  echter	  een	  stuk	  minder.	  Waar	  bijvoorbeeld	  op	  niveau	  2	  de	  leerling	  
afgetekend	  en	  wel	  krijgt	  aangereikt	  waar	  hij	  een	  wastafel	  moet	  plaatsen,	  moet	  de	  leerling	  
op	  niveau	  3	  zelf	  bepaling	  op	  welke	  hoogte,	  etc.	  hij	  moet	  gaan	  monteren.	  

• Het	  aantal	  werkprocessen	  waarop	  wordt	  beoordeeld	  tijdens	  de	  Proeve	  van	  Bekwaamheid	  is	  
uitgebreid	  met:	  

o het	  bepalen	  van	  de	  positie	  van	  componenten	  en	  route	  van	  leidingen,	  	  
o het	  instellen	  van	  componenten	  en	  installatie	  
o het	  begeleiden	  van	  de	  installatiewerkzaamheden	  

Dit	  houdt	  dus	  onder	  meer	  in	  dat	  de	  leerling	  moet	  kunnen	  begeleiden,	  plannen	  en	  
analyseren.	  

• Het	  verantwoordelijkheidsgevoel	  ligt	  bij	  de	  Eerste	  Monteur	  hoger	  dan	  bij	  de	  Monteur.	  
Daarbij	  hoort	  een	  ander	  gedrag	  en	  dat	  gedrag	  moeten	  de	  heren	  laten	  zien.	  Er	  wordt	  dus	  
minder	  gestuurd,	  hetgeen	  voor	  de	  werkwijzers	  inhoudt	  dat	  er	  minder	  beoordelingscriteria	  
worden	  aangereikt.	  Dit	  vergt	  ook	  enige	  wijziging	  in	  de	  begeleiding	  door	  de	  
werkplekbegeleider.	  Hierover	  meer	  tijdens	  de	  komende	  praktijkopleiders-‐	  /	  
werkplekbegeleidersbijeenkomst.	  

VCA-cursus 
Op	  29	  september	  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.	  Op	  de	  cursusdag	  zelf	  werden	  de	  
belangrijkste	  zaken	  nog	  eens	  uitvoerig	  besproken,	  zodat	  het	  
examen	  voor	  eenieder	  die	  goed	  heeft	  opgelet	  haalbaar	  
moet	  zijn.	  3	  van	  de	  14	  moeten	  het	  examen	  helaas	  nogmaals	  
over	  doen,	  de	  anderen	  hebben	  het	  diploma	  en	  het	  pasjes	  
inmiddels	  ontvangen.	  	  

Bijeenkomst praktijkopleiders / werkplekbegeleiders 
In	  vervolg	  op	  de	  bijeenkomst	  van	  het	  voorjaar,	  vindt	  maandag	  15	  december	  weer	  een	  bijeenkomst	  
plaats	  voor	  de	  praktijkopleiders/werkplekbegeleiders.	  Het	  wordt	  een	  interactieve	  bijeenkomst,	  
waarbij	  onder	  meer	  het	  Praktijkbeoordelen	  en	  de	  invulling	  van	  de	  Eerste	  Monteursopleiding	  
centraal	  zullen	  staan.	  

Excursie Riool Waterzuiveringsinstallatie Den Bosch 
Sommigen	  waren	  er	  ooit,	  de	  meesten	  nog	  nooit	  geweest.	  
Als	  aankomend	  monteur	  een	  interessant	  bezoek	  aan	  de	  
Rioolwaterzuiveringinstallatie	  in	  Den	  Bosch.	  	  Na	  een	  
grondige	  uiteenzetting	  hoe	  het	  water	  gezuiverd	  wordt,	  
kon	  de	  rondleiding	  over	  het	  terrein	  beginnen.	  	  

Op bezoek bij Itho-Daalderop 
De	  meest	  geplaatste	  boilers	  van	  de	  bedrijven	  van	  De	  Eigen	  
Vakschool	  zijn	  die	  van	  Itho-‐Daalderop.	  Vandaar	  dat	  we	  op	  
maandag	  3	  november	  te	  gast	  waren	  in	  Tiel,	  waar	  onder	  
deskundige	  leiding	  van	  Steven	  Triep	  de	  leerlingen	  een	  
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training	  volgden	  op	  het	  gebied	  van	  Tapwater	  en	  boilers.	  Een	  rondleiding	  door	  de	  fabriek	  mocht	  
uiteraard	  niet	  ontbreken.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  bezoek	  moeten	  de	  leerlingen	  een	  verslag	  maken	  
over	  hetgeen	  ze	  die	  dag	  hebben	  opgestoken,	  waarna	  (bij	  voldoende	  beoordeling)	  een	  certificaat	  
volgt.	  

Vooraankondiging Zinkcursus (gevorderden en beginners) 
Op	  verzoek	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  cursus	  van	  vorig	  jaar,	  zal	  
in	  de	  winter	  wederom	  een	  cursus	  Zinkbewerken	  worden	  
georganiseerd.	  Het	  wordt	  een	  op	  maat	  programma	  waarbij	  de	  
onderwerpen	  aan	  bod	  zullen	  komen	  die	  zijn	  aangedragen	  door	  
de	  vorige	  deelnemers,	  maar	  ook	  een	  beginnend	  ‘Zinkmeister’	  
kan	  aan	  de	  cursus	  deelnemen.	  	  
Specifieke	  onderwerpen	  en	  de	  data	  waarop	  de	  cursus	  gaat	  
plaatsvinden	  volgen.	  Meer	  info	  of	  voorinschrijven	  kan	  via	  
info@deeigenvakschool.nl	  

Vaststellen Regioprofielen 
RBPI	  Zuid	  Nederland	  heeft	  het	  initiatief	  genomen	  om	  samen	  
met	  de	  werkgevers	  in	  Zuid	  Nederland	  de	  Regioprofielen	  van	  
de	  MBO	  beroepsopleidingen	  Installatie-‐	  en	  Elektrotechniek	  
inhoud	  te	  geven.	  	  
De	  aansluiting	  tussen	  onderwijs	  en	  arbeidsmarkt	  staat	  al	  jaren	  
op	  de	  agenda.	  Tijdens	  overleggen	  Commissie	  Onderwijs	  
Bedrijfsleven	  Zuid	  Nederland	  is	  dit	  onderwerp	  regelmatig	  
besproken.	  
Op	  dinsdag	  7	  oktober	  vond	  de	  eerste	  bijeenkomst	  in	  Den	  
Bosch	  plaats,	  om	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  inhoud	  van	  de	  monteursopleidingen	  W	  en	  E,	  van	  waaruit	  de	  
regioprofielen	  worden	  opgemaakt.	  Wordt	  vervolgd!	  
	  

Ouderinformatie-avond 
Op	  donderdag	  20	  november	  vindt	  een	  ouder-‐informatieavond	  plaats	  in	  Den	  Bosch.	  Ouders	  krijgen	  
informatie	  omtrent	  het	  verloop	  van	  de	  opleidingen	  en	  maken	  kennis	  met	  de	  vakdocenten	  van	  het	  
Koning	  Willem	  I	  College.	  De	  avond	  biedt	  ook	  de	  gelegenheid	  om	  een	  kijkje	  te	  nemen	  op	  de	  nieuwe	  
locatie	  aan	  de	  Rietveldenweg.	  
	  
	  
	  
	  ‘Like’	  De	  Eigen	  Vakschool	  op	  	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  wordt	  op	  de	  hoogte	  

gehouden	  en	  bekijk	  de	  foto’s	  van	  de	  het	  bezoek	  RWZI	  in	  Den	  Bosch,	  de	  training	  bij	  Itho	  en	  
meer!	  


