
 

Nieuwe examenwerkstukken 

Leerlingen van Prakticon, school voor voortgezet prak-
tijk onderwijs in Doetinchem, maakten onlangs deze 
mooie examenwerkstukken. Dit ter afsluiting van de 
opleiding Stappenplan Houtbewerken. In dit werkstuk 
worden verschillende houtverbindingen en houtbewer-
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Naam: Hendrik-Jan Zandman, 
leeftijd: 36, vooropleiding: 
BBL Meubelmaker niveau 2, 
werkervaring: Meubelmaker (6 
jaar) / Houtskeletbouw (7 jaar), 
huidige werkgever: De Groot 
Vroomshoop (sinds 2011).

Bij mijn huidige werkgever heb ik mij met volle inzet  
en toewijding bekwaamd in het maken van houtskelet-
bouwelementen voor daken en wanden. Dit vond ik 
prettig en uitdagend werk. Na verloop van tijd ebde 
de uitdaging in mijn werkzaamheden enigszins weg 
doordat ik alles al eens gedaan had. Er trad een soort 
van automatisme op in mijn werk. Ik ging bij mijzelf 
te rade of ik dit zo nog vele jaren wilde doen. Tijdens 
een jaarlijks functioneringsgesprek vertelde ik dit aan 
mijn leidinggevende en informeerde naar de interne 
doorstroommogelijkheden. In eerste instantie waren 
hiervoor nog geen mogelijkheden. Maar na een half 
jaar kwam er op mijn afdeling een interne vacature 
voor een leidinggevende. Na het doorlopen van het 
volledige sollicitatieprotocol (brief en gesprekken met 
personeelszaken en productieleiding), bleek ik de 
beste kandidaat te zijn voor deze functie.

Meewerkend Leidinggevende
Voorwaarde voor deze baan was wel dat ik de opleiding 
Meewerkend Leidinggevende ga doen. Dit was gelukkig 
ook mijn eigen wens. Ik heb een goed beeld van de inhoud 
van deze opleiding. Wel realiseerde ik me ook dat er dan 
nog een traject aan vooraf dient te gaan, namelijk een evc-
traject met aanvullende scholing tot verzilvering van het 
traject op niveau 3. 

Evc via Houtdatwerkt
Naar aanleiding van de interne sollicitatie werd ik door De 
Groot aangemeld voor evc bij Houtdatwerkt. Meerdere van 
mijn collega’s hebben dit traject doorlopen en men had er 
al goede ervaringen mee.

Het vervolg op de aanmelding, de intake door de begelei -
der, verliep zeer vlot en prettig. Ik heb goede ondersteuning 
gekregen met het vullen van de portfolio in de digitale om-

Houtindustrie Ideaal uit Zevenaar is druk bezig met 
het installeren van een grote bewerkingsstraat. 
Deze zal op korte termijn operationeel zijn. 

Het is een zogenaamde ‘zaag-foliestraat’, die drie 
bestaande productiemachines vervangt. Op deze 
machinestraat worden alle deuren van Ideaal bewerkt 
aan drie zijden. Beide zijkanten én de bovenkant 
worden op maat en profiel gemaakt en van folie 
voorzien.

Naast een efficiencyslag wordt er hiermee ook een 
kwaliteitsverbeteringsslag gemaakt. Ideaal is hiermee 
volgens bedrijfsleider Frank Kaspers helemaal klaar  
voor de toekomst.

AVG privacywet 
Sinds 25 mei beschermen alle EU-landen je privacy 
volgens dezelfde regels. Op deze datum is namelijk 
een nieuwe Europese privacywet ingegaan: de 
‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ 
(AVG). Grote kans dat je er al over hebt gehoord. 

Inmiddels is ook de SSWT privacy-proof. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat wij niet méér persoonlijke gegevens 
registreren dan strikt noodzakelijk is. Dat is goed 
nieuws, want deze wet zorgt er voor dat je privacy nog 
beter wordt beschermd. En je krijgt meer rechten.

Een belangrijke verandering is dat wij bijvoorbeeld 
op de declaratieformulieren scholingssubsidie 
niet langer vragen naar uw bsn-nummer. In plaats 
daarvan wordt het BTER registratienummer 
gebruikt. Uw werkgever heeft inmiddels via APG 
een actueel overzicht ontvangen  
van de BTER registratienummers.

EVC maakt kennis, kunde én 
scholingsmogelijkheden inzichtelijk Klaar voor de toekomst!

Met ingang van juni 2018 vragen 
wij niet meer naar uw BSN nummer, 
maar naar het BTER nummer

ge ving. De begeleiding was doorpakkend en enthousiast. 
Ook het werkplekonderzoek en het competentiegerichte 
interview verliepen prima. Bovenal heeft het een mooie 
rapportage opgeleverd van mijn kennis en kunde op het 
niveau van allround houtskeletbouwer. Ik kwam maar een 
enkele verantwoording tekort voor directe verzilvering bij 
een roc.

Hoe gaat het nu verder?
Inmiddels heb ik een intake gehad bij een roc en heb een 
scholingsplan ontvangen. Ik ben ook aangemeld voor de 
Taal- en rekentoets en voor de vervolgopleiding op niveau 4. 
Grootste pluspunt en direct resultaat van het evc traject is 
dat mijn zelfvertrouwen gegroeid is en dit geheel een steun 
en stimulans is voor de toekomst en het verdere verloop 
van mijn carrière. 

Vanuit mijn nieuwe functie zal ik mijn collega’s zeker 
adviseren om een evc-traject in te gaan om kennis en 
kunde in kaart te brengen en scholingsmogelijkheden 
inzichtelijk te maken.

Stappenplan Houtbewerken

Het Stappenplan Houtbewerken is een opleiding  
van Houtdatwerkt waarin men basisvaardigheden 
leert die nodig zijn om in houtverwerkende bedrij-
ven te kunnen werken. 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor bijvoor-
beeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) en praktijkonderwijs (pro), mensen zonder voor-
opleiding of met leerproblemen en (Z)MLK-leerlingen. 
Maar ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening 
en Penitentiaire Inrichtingen maken met succes 
gebruik van deze leermethode.

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken 
bestaat uit drie ‘stappen’ die worden afgesloten 
met een theorie- en praktijkexamen. Kijk voor meer 
informatie op www.stappenplanhoutbewerken.nl

kingstechnieken gebruikt. Hoewel het geen makkelijke 
opgave was, is het toch gelukt. Proficiat allen met dit 
mooie eindresultaat!

Werkvoorbereider PLUS- 

opleiding weer van start

Woensdag 13 juni 2018 is 

de opleiding tot Werkvoor-

bereider PLUS van start 

gegaan. U kunt dus vanaf

september iedere maand

aanhaken. Met welke 

module u uw opleiding 

begint, hangt af van de 

maand waarin u begint.

Kijk voor meer infor-

matie en aanmelden

op: www.censor.nl

Bel SSWT voor de 

(ruime) subsidie- 

mogelijkheden.



ReVaBo in Oosterbeek is het opleidingsbedrijf voor de Bouw 
en de Timmerindustrie in regio Arnhem en Zuid-West Veluwe. 
In samenwerking met de bouwbedrijven en timmerfabrieken 
in de omgeving worden leerlingen opgeleid tot timmerman, 
metselaar of montagemedewerker Timmerindustrie. De op-
leidingen voor de bouw lopen al sinds 1984. Sinds vijf jaar is 
ReVaBo ook een opleidingsbedrijf voor de Timmerindustrie, 
die de cao van de Timmerindustrie toepast voor de leerlin-
gen die voor deze sector gekozen hebben.

Een mooie kans voor statushouders
In overleg met de gemeente heeft ReVaBo sinds kort een 
bijzonder traject opgestart met vier statushouders uit Syrië. 

Bij De Vries Trappen (Heerenveen) is crosstrainen een 
onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Door de 
cursus Slimmer Produceren besefte men dat intern scholen 
een belangrijke bijdrage levert aan voldoende goed 
opgeleide medewerkers op elke werkplek. Medewerkers 
worden door crosstrainen breder, flexibeler en duurzaam 
inzetbaar. Indien nodig kunnen ze op andere plekken in de 
organisatie bijspringen. Bij crosstrainen is het niet alleen 
belangrijk dat je nieuwe kennis opdoet, maar ook hoe je 
deze weer overbrengt op collega’s.

Praktijkbegeleider Gerben Roelevink ondersteunt medewerkers 
Phuc Nguyen (28) en Stephan de Jong (25) tijdens hun interne 
scholing. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gemaakte theorie 
opdrachten in het bedrijf besproken en nagekeken worden.

Phuc Nguyen kwam na enige jaren in de horeca gewerkt te 
hebben, via kennissen in contact met De Vries Trappen en 
ging daar eind 2016 aan het werk. Gerben Roelevink merkte al 
snel dat Phuc leergierig was en stelde voor met crosstrainen te 
starten. Van collega’s leerde Phuc hoe hij moet werken met de 
CNC tredenfreesmachine. Niet alleen het frezen van de treden, 
maar ook het instellen van de machine met behulp van de com-
puter om zonder problemen de productie te draaien. Na een 
intakegesprek met een scholingsadviseur van Houtdatwerkt is 

Deze leerlingen verblijven tussen de twee en acht jaar in ons 
land en voldoen aan de minimale eis dat ze in het Nederlands 
kunnen communiceren en instructies kunnen begrijpen. 
Eerst volgen zij drie maanden scholing gedurende drie 
dagen per week. Daarna werken ze drie maanden bij een 
timmerbedrijf. Dit gebeurt met behoud van uitkering. Tijdens 
de scholingsperiode wordt begonnen met een uitgebreide 
veiligheidsinstructie, het leren van de belangrijkste begrippen 
en eenvoudig zaag- en schaafwerk. Daarna komen de 
montagehandelingen aan bod.

Omdat de start van de werkperiode bij een bedrijf samenviel 
met de Ramadan, hebben twee leerlingen eerst de Algemene 
Kennis bestudeerd uit het digitale leermiddel BKS. Hiermee 
werd een ieders veiligheid gewaarborgd.

Digitaal leermiddel
Piet Koppelaar (directeur ReVaBo) is enthousiast over de 
inhoud en toepasbaarheid van dit digitale leermiddel, dat door 
Houtdatwerkt ontwikkeld werd. Vooral voor de wat oudere 
leerlingen die zichzelf niet graag terugzien in de schoolbanken, 
is het een mooie oplossing. De modulaire opbouw maakt 
het mogelijk alleen die onderdelen te bestuderen die nodig 
zijn. Bovendien kan zelfs uiteindelijk nog een branchediploma 
worden behaald.

Verschillende leerlingen van ReVaBo die inmiddels werken bij 
timmerbedrijven bestuderen momenteel de digitale lesstof in 
de BKS. Met hun terugkoppeling tijdens deze pilotfase, kan 
Houtdatwerkt het systeem nog beter laten aansluiten op de 
wensen van de toekomstige gebruikers.

Phuc ook begonnen met theorie opdrachten over machinale 
bewerkingen die passen bij zijn werkzaamheden. Nadat Phuc 
de CNC tredenfreesmachine volledig onder knie had, is hij 
begonnen bij de CNC machine die de spillen boort en freest. 
Momenteel draagt Phuc zijn kennis van de CNC tredenfrees-
machine weer over aan collega Stephan.

Stephan de Jong kwam eind 2016 in dienst bij De Vries 
Trappen. Daarvoor werkte hij als timmerman in de bouw. 
Omdat Stephan binnen het bedrijf graag breed inzetbaar 
wil worden voor alle productiewerkzaamheden, wordt hij 
intern opgeleid door middel van crosstrainen. Stephan 
is gestart met het schuren van bomen en treden met de 
breedbandschuurmachines. Al snel had Stephan het instellen, 
bedienen en onderhouden van deze machines onder de knie. 
Ook leerde hij hoe je snel en adequaat problemen met deze 
grote schuurmachines kunt oplossen. 

Na een introductiegesprek met de scholingsadviseur van 
Houtdatwerkt is Stephan voortvarend begonnen met zijn 
scholing over machinale houtbewerking. Na het succesvol 
afronden van een op maat gemaakt scholingsprogramma op 
mbo niveau 2, is hij nu bezig met een studie op mbo niveau 3. 
Inmiddels heeft Stephan ook de vierzijdige schaafmachine 
volledig onder controle, inclusief het verwisselen van de 
snijgereedschappen en alles wat daarbij hoort. Sinds kort 
leert hij van collega Phuc de fijne kneepjes van het vak bij 
de CNC tredenfreesmachine. Niet alleen het bedienen van 
deze machine, maar ook hoe je de voorinstellingen aanpast, 
snijgereedschappen verwisselt en de machine onderhoudt.

ReVaBo en “De Kroon” over het nieuwe digitale leermiddel voor de Timmerindustrie Leren van, voor en door elkaar

Ervaringen met de BKS IPmH Crosstrainen bij De Vries Trappen

Voor meer informatie:  SSWT  Postbus 24  1400 AA  Bussum  Telefoon: 035  694 70 74  E-mail: info@sswt.nl

Phuc Nguyen

Stephan de Jong

Piet Koppelaar

Timmerfabriek “De Kroon” bv
Sinds maart bestuderen ook drie medewerkers 
van Timmerfabriek “De Kroon” in Gendt de les-
stof in de vorm van thuisstudie. De bijbehorende praktijk-
opdrachten worden in de eigen werkplaats uitgevoerd. 
Hoewel de lesstof uit de Algemene Kennis wel ‘taaie stof’ 
wordt genoemd, vormt het wel een mooie aanvulling op 
hun kennis en werkzaamheden. Productieleider Djawad 
Rauf houdt de vorderingen via het volgsysteem in de 
gaten. Als de deelnemers de Algemene Kennis hebben 
doorgewerkt, kan men doorgaan met het onderdeel 
Montagemedewerker Industrieel Produceren met Hout. 
Daar kijken de deelnemers nu al naar uit, omdat deze 
lesstof onder andere is voorzien van mooie animaties, 
wat het geheel lekker afwisselend maakt.
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Inmiddels is ook de SSWT privacy-proof. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat wij niet méér persoonlijke gegevens 
registreren dan strikt noodzakelijk is. Dat is goed 
nieuws, want deze wet zorgt er voor dat je privacy nog 
beter wordt beschermd. En je krijgt meer rechten.

Een belangrijke verandering is dat wij bijvoorbeeld 
op de declaratieformulieren scholingssubsidie 
niet langer vragen naar uw bsn-nummer. In plaats 
daarvan wordt het BTER registratienummer 
gebruikt. Uw werkgever heeft inmiddels via APG 
een actueel overzicht ontvangen  
van de BTER registratienummers.

EVC maakt kennis, kunde én 
scholingsmogelijkheden inzichtelijk Klaar voor de toekomst!

Met ingang van juni 2018 vragen 
wij niet meer naar uw BSN nummer, 
maar naar het BTER nummer

ge ving. De begeleiding was doorpakkend en enthousiast. 
Ook het werkplekonderzoek en het competentiegerichte 
interview verliepen prima. Bovenal heeft het een mooie 
rapportage opgeleverd van mijn kennis en kunde op het 
niveau van allround houtskeletbouwer. Ik kwam maar een 
enkele verantwoording tekort voor directe verzilvering bij 
een roc.

Hoe gaat het nu verder?
Inmiddels heb ik een intake gehad bij een roc en heb een 
scholingsplan ontvangen. Ik ben ook aangemeld voor de 
Taal- en rekentoets en voor de vervolgopleiding op niveau 4. 
Grootste pluspunt en direct resultaat van het evc traject is 
dat mijn zelfvertrouwen gegroeid is en dit geheel een steun 
en stimulans is voor de toekomst en het verdere verloop 
van mijn carrière. 

Vanuit mijn nieuwe functie zal ik mijn collega’s zeker 
adviseren om een evc-traject in te gaan om kennis en 
kunde in kaart te brengen en scholingsmogelijkheden 
inzichtelijk te maken.

Stappenplan Houtbewerken

Het Stappenplan Houtbewerken is een opleiding  
van Houtdatwerkt waarin men basisvaardigheden 
leert die nodig zijn om in houtverwerkende bedrij-
ven te kunnen werken. 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor bijvoor-
beeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) en praktijkonderwijs (pro), mensen zonder voor-
opleiding of met leerproblemen en (Z)MLK-leerlingen. 
Maar ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening 
en Penitentiaire Inrichtingen maken met succes 
gebruik van deze leermethode.

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken 
bestaat uit drie ‘stappen’ die worden afgesloten 
met een theorie- en praktijkexamen. Kijk voor meer 
informatie op www.stappenplanhoutbewerken.nl

kingstechnieken gebruikt. Hoewel het geen makkelijke 
opgave was, is het toch gelukt. Proficiat allen met dit 
mooie eindresultaat!

Werkvoorbereider PLUS- 

opleiding weer van start

Woensdag 13 juni 2018 is 

de opleiding tot Werkvoor-

bereider PLUS van start 

gegaan. U kunt dus vanaf

september ieder maand

aanhaken. Met welke 

module u uw opleiding 

begint, hangt af van de 

maand waarin u begint.

Kijk voor meer infor-

matie en aanmelden

op: www.censor.nl

Bel SSWT voor de 

(ruime) subsidie- 

mogelijkheden.


