vrijdag 26 augustus 2016

Opleider voor beheer van vastgoed en infra
WVS Training is dé opleider voor beheer van
vastgoed en infra. Als opleidingsbureau zijn
we onderdeel van Helix, adviesbureau
gespecialiceerd in vastgoedonderhoud.
Helix en WVS Training organiseren ook dit
najaar in opdracht van de NVDO weer de
leergang Conditiemeting NEN 2767/BOEI. In
deze nieuwsbrief extra aandacht voor deze
leergang.

Volg dit najaar de NVDO leergang Conditiemeting NEN
2767/BOEI en registreer uzelf al begin 2017 als voldoende
gekwalificeerd inspecteur
Regelmatig vinden weer aanbestedingen plaats waarbij je als
opdrachtnemer moet aantonen over voldoende gekwalificeerde
inspecteurs te beschikken. In september gaat de oudste en meest
praktische opleiding voor erkend inspecteur alweer voor het 23ste jaar van
start.
De NVDO leergang Conditiemeting BOEI is een intensieve en praktische
opleiding die nog in 2016 kan worden afgesloten met een erkend examen
en bijschrijving in het NVDO-register. De opleiding is tevens een
uitstekende basis voor registratie bij SERTUM en certificering bij
HOBEON. Dit wordt onder andere vereist bij opdrachten voor
Rijksvastgoedbedrijf, COA, het Politiedienstencentrum, diverse gemeenten
en corporaties.
De leergang duurt 10 dagen waarin u leert onderhoudsinspecties met
conditiemeting uit te voeren, (brand)veiligheid te beoordelen, energetische
aspecten op te nemen, de verzorging van objecten vast te leggen en het
voldoen aan wet- en regelgeving te registreren. U schrijft in per discipline,
de praktijkdagen worden begeleid door zeer ervaren docenten bouwkunde,
infratechniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.
Naast een must voor deskundige inspecteurs aan de opdrachtnemerszijde
is de leergang ook zeer geschikt voor regievoerders aan de
opdrachtgeverszijde (vastgoed- en infra-eigenaren) en managers die
verantwoordelijk zijn voor geleverde kwaliteit in onderhoudscontracten.

Overzicht modules en cursusdata

1.
2.
3.
4.

Module
Theorie NEN 2767 Conditiemeten
Praktijkdag 1
Vakkennis
Brandveiligheid

Cursudatum
20 september 2016
27 september 2016
4 oktober 2016
18 oktober 2016
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Agenda
6, 13 en 20 september
2016 (gebouwen)
NEN 2767 Inspecteurs
gebouwen in BCN
Daltonlaan, Utrecht
6, 13, 20 september, 4
oktober 2016
(woningen)
Elementaire
Installatietechniek in
Utrecht, BCN Daltonlaan
8, 15, 22 en 29
september 2016
Elementaire Bouwkunde
in BCN Daltonlaan,
Utrecht
14, 21 september en 5
oktober 2016
(installaties)
NEN 2767 Inspecteurs
gebouwen in BCN
Daltonlaan, Utrecht
15, 22 en 29 september
2016
NEN 2767 Inspecteurs

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Praktijkdag 2
Energie en Duurzaamheid
Praktijkdag 3
Onderhoudsbeleid en rapportage
Praktijkdag 4
Examentraining
Examen

25 oktober 2016
1 november 2016
8 november 2016
17 november 2016
22 november 2016
29 november 2016
13 december 2016

Locaties en docenten
Locaties
De theoriemodules worden georganiseerd op het NVDO-kantoor te
Houten. De praktijkdagen, examentraining en het examen worden
georganiseerd op praktijklocaties, verspreid door het land.
Docenten
De verschillende modules worden verzorgd door ervaren vakdocenten, met
allen zeer veel praktijkervaring binnen hun eigen vakgebied. Binnen de
leergang werken we nauw samen met docenten werkzaam bij Helix,
Arcadis, DPA Cauberg Huygen, Rijksvastgoedbedrijf, Bureau Veritas en
BDA Dakadvies.

infra in Utrecht, BCN
Daltonlaan
Start 20 september 2016
Leergang NEN 2767 /
BOEI in Houten
23 september 2016 kennisbijeenkomst
woningcorporaties
Kennisbijeenkomsten
'Nieuwe ontwikkelingen
in de NEN 2767-norm' in
Mitros, Koningin
Wilhelminalaan 9 te
Utrecht
27 september, 4 en 11
oktober 2016
EPA W Adviseur in
Utrecht, BCN Daltonlaan

NVDO opleiding afgerond en dan??
Deze vraag krijgen we zeer regelmatig van (potentiële) deelnemers. De
NVDO leergang wordt afgesloten met een erkend examen en bijschrijving
in het NVDO-register. Aansluitend kunt u zich aanmelden voor registratie
bij SERTUM en /of certificering bij HOBEON. Een zeer waardevolle
opleiding dus, waarmee u kunt aantonen te beschikken over de juiste
competenties als inspecteur vastgoed.
Meer informatie over registratie en certificering kunt u vinden op:
www.nvdo.nl
www.sertum.nl
www.hobeon.nl

Ook als maatwerk incompany traject
In samenwerking met de NVDO kunnen we deze leergang Conditiemeting
BOEI ook als maatwerk incompany traject organiseren voor meerdere
medewerkers binnen uw organisatie. Als opdrachtgever kiest u hierbij
voor een opleiding binnen discipline bouwkunde, werktuigbouwkunde of
elektrotechnische installaties. De praktijkdagen organiseren we op door u
geselecteerde locaties, waardoor de praktische toepasbaarheid van de
opleiding nog groter wordt voor uw medewerkers.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de NVDO-leergang, neem dan contact op met
Harriët Walhout van WVS Training (06 12450526) of met NVDO
Maintenance Academy (030 6346040)

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief opleidingen van ons ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

