BASISCURSUS BOUWKUNDE
“Goede basiscursus. Docent neemt
je in grote lijnen mee in de wereld
van technisch gebouwbeheer.”
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor personen zonder bouwkundige kennis / achtergrond, die in hun werk wel te maken
hebben met bouwkundige vragen.

Lesopzet
Inhoud van de cursus
Praat je dagelijks met klanten, collega’s of bouwbedrijven over bouwkundige zaken en wil je een goede gesprekspartner zijn zonder zelf een bouwkundige te zijn?
Dan is deze korte kennismakingscursus iets voor jou!
Deze cursus biedt een beknopte kennismaking met
bouwkundige aspecten van gebouwen en de relevante
wet- en regelgeving. De docent neemt je mee in de wereld van technisch gebouwbeheer en je krijgt uitleg over
benamingen en vakjargon.
Na afloop van deze cursus heb je voldoende bouwkundige basiskennis om anderen op een professionele manier te woord te staan. De theorie wordt door middel van
voorbeelden en foto’s direct aan de praktijk gekoppeld.
Centraal in de cursus staan jouw werkpraktijk en jouw
vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de
cursus aan de orde komen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze 1-daagse basiscursus:
●● Ben je bekend met de belangrijkste bouwregelgeving
●● Ben je bekend met de meest voorkomende bouwkundige termen
●● Ken je veel gebruikte bouwkundige materiaalsoorten
●● Kun je plattegronden van gebouwen ‘lezen’
●● Kun je een verzoek voor onderhoud op de juiste
manier interpreteren en afhandelen

Tijdens deze 1-daagse basiscursus worden de volgende
onderwerpen (kort) behandeld:
●● Bouwregelgeving
●● Tekening lezen
●● Funderingen
●● Buitengevels
●● Kozijnen, ramen en deuren
●● Vloeren en plafonds
●● Daken en dakbedekking
●● Materialen
• (niet)-gebakken steen / metselwerk gevels
• Beton en prefab beton
• Staal en andere materialen
• Hout, metaal en kunststof
●● Veel voorkomende bouwkundige gebreken

Lesmateriaal
Cursusmap inclusief hand-out van de presentatie die
gedurende de training wordt getoond.

Opleidingsduur
1 dag

Opleidingskosten
●● Deelnamekosten: € 520,- exclusief BTW, inclusief cursusmap en certificaat van deelname
●● Arrangementskosten: € 70,- exclusief BTW.
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