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Leerling Dakdekker
Beroepsgericht Leren & Werken
1. Inleiding
1.1 Tjoiz
Tjoiz BV is een organisatie voor Onderwijs en Jeugdhulp. Door middel van Beroepsgericht Leren &
Werken begeleiden wij jongeren die momenteel niet aan onderwijs en/of werk deelnemen of voor wie
het lastig is om via de reguliere route een diploma te behalen of te groeien in een echte baan. Het
maatprogramma resulteert in een (start)kwalificatie, betaald werk en persoonlijke ontwikkeling.
Voor een dakdekkersbedrijf uit Eindhoven zoeken wij gemotiveerde deelnemers voor een
beroepsgericht leer-/werktraject tot Dakdekker. Het betreft een mooie kans voor een jongeman die
een echt vak wil leren. Je hoeft geen ervaring te hebben maar wel de drive en buiten willen werken.
Vanuit Ekkersrijt vertrek je met een werkbus. Je moet dus wel naar Ekkersrijt kunnen komen.
1.2 Richtlijnen voor selectie


Gemotiveerd en leerbereid



Bewust kiezen voor het vak



Fysiek gezond



Geen hoogtevrees



Buiten willen werken

1.3 Beroepsgericht Leren & Werken
In een beroepsgericht leer-/werktraject is jouw leervraag het uitgangspunt! Bij het leren staat de praktijk
centraal en houden we rekening met jouw omstandigheden en achtergrond, en organiseren wij een
passende leerroute. De leercoach van Tjoiz en de werkbegeleider van de werkgever begeleiden jou
naar de leerdoelen.

Tjoiz vindt dat iedereen recht heeft op Onderwijs, Werk en Maatschappelijke Deelname, dat is onze missie!
Tjoiz ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling, beroeps- en studiekeuze, het organiseren van een passende leerwerkomgeving en passend onderwijs, deelname aan onderwijs en het groeien in een echte baan!

2. Dakdekker
De Dakdekker heeft een fysiek inspannende baan op hoogte. De Dakdekker moet dan ook geen
hoogtevrees hebben. Aangezien er gewerkt wordt met machines en gereedschap is het noodzakelijk
om enige feeling te hebben met techniek.
Dakdekkersbedrijven houden zich bezig met het verwijderen van oude daken, het aanleggen van
nieuwe daken en het verrichten van onderhoud aan kapotte daken.
De Dakdekker voert deze zaken uit in samenwerking met zijn collega's en onder leiding van een
voorman. De werkzaamheden beslaan het strippen van oude daklagen (dakpannen, isolatie,
geraamte etc.), het procedureel verantwoord verwijderen van de afvalmaterialen, het aanschaffen en
aanbrengen van het nieuwe materiaal en/of het repareren van defecten in de dakbedekking.
Afhankelijk van de 'specialisatie' van de Dakbedekker wordt er gewerkt met bitumen, metaal,
dakpannen of bijvoorbeeld lei als laatste deklaag van het dak. De dakbedekking wordt bevestigd met
behulp van soldeer-, timmer- en lastechnieken en -apparatuur. Voor veel gebouwen kan gebruik
gemaakt worden van een lift om de nodige materialen en apparatuur naar boven te krijgen, maar de
Dakdekker zal ten alle tijde een beroep moeten doen op zijn spierkracht.

3. Samenvatting Beroepsgericht Leren & Werken
Start: Direct na toelating
Arbeidsovereenkomst: na maximaal 1 maand
Doel: Deelname aan werk, persoonlijke ontwikkeling
Doorlooptijd: 1 jaar
3.1 Werken Aan Perspectief
Werken Aan Perspectief (WAP) is een inventarisatieprogramma waarin wij aan de hand van enkele
gesprekken inzicht krijgen in bijvoorbeeld jouw achtergrond, eigenschappen, kwaliteiten,
vaardigheden, beroepsbeeld en leerbaarheid in relatie tot de functie Dakdekker. Tijdens WAP wordt
vastgesteld wat de aard en inhoud van het Beroepsgericht Leren & Werken is.
3.2 Beroepsgericht Leren & Werken
Je werkt bij de werkgever en je hebt een arbeidsovereenkomst. Je krijgt de tijd om te laten zien dat je
een goede dakdekker kunt en wil worden, en over de juiste beroepshouding beschikt. Leren doe je in
de praktijk! Je voert aan de hand van geformuleerde leerdoelen taken en opdrachten uit, onder
toezicht van een ervaren collega. Naarmate je het werk meer in de vingers krijgt, krijg je meer
afwisselendere taken en mag zelfstandiger werken. Op deze manier wordt je doelgericht opgeleid en
wordt je een echte vakman.
Je hebt veel contact met je leercoach van Tjoiz. Hij komt op afgesproken momenten naar de
praktijklocatie om te begeleiden en bij te sturen. Ook buiten het werk heb je contact met je leercoach.
Hij helpt met de aandachtspunten die wij tijdens het programma hebben vastgesteld.

