CURSUS NEN 2580 EN (BOUW)
TEKENING LEZEN
“De cursus is goed te volgen
voor een leek! De docent is
enthousiast en geeft met veel
plezier de cursus.”
Voor wie?
Deze cursus NEN 2580 en (bouw)tekening lezen is bedoeld voor personen zonder bouwkundige vooropleiding die graag de basisbeginselen van bouwtekening
lezen leren kennen. Bijvoorbeeld medewerkers bij gemeenten, woningcorporaties, aannemersbedrijven,
vastgoedbeheerders e.d.

Inhoud van de cursus
De communicatie van bouwkundigen gaat grotendeels
via tekenwerk. Wellicht bén je zelf geen bouwkundige,
maar is het voor je dagelijkse werkzaamheden toch
van belang dat je deze taal goed beheerst. Bijvoorbeeld omdat je gesprekken met klanten of aannemers
voert waarin bouwtekeningen ter sprake komen. In
dergelijke gevallen kan basiskennis omtrent het lezen
en interpreteren van (bouw)tekeningen je zekerder
maken in je contacten met derden.
In deze korte, eendaagse cursus NEN 2580 en (bouw)
tekening lezen leer je de taal van het tekenen en pas
je deze zelf toe middels een voorbeeldproject.
Naast het tekeninglezen gaan we in op de NEN 2580.
Deze NEN gaat in op het bepalen van oppervlaktes
van een woning of gebouw.
De begrippen bruto-, netto-, gebruiks- en verhuurbaar
vloeroppervlakte worden toegelicht en de verschillen
worden d.m.v. voorbeelden besproken. Daarnaast
wordt er met een voorbeeldcasus geoefend.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:
●● Zijn de cursisten in staat zelfstandig een (bouw)
tekening te lezen.
●● Beheersen de cursisten ‘de taal van het tekenen’.
●● Kunnen de cursisten de NEN 2580 norm toepassen.
●● Kunnen de cursisten verschillende type oppervlaktes bepalen.
●● Zijn de cursisten in staat de opgedane kennis toe
te passen middels een voorbeeldproject.

Lesopzet
Tijdens deze eendaagse basiscursus komen de volgende onderwerpen (kort) aan de orde:
●● Bouwbesluit 2012 en bouwtekeningen.
●● Doel van bouwkundige tekeningen.
●● Soorten tekeningen.
●● Schaalaanduidingen en maatvoering.
●● Aanzichten en doorsneden.
●● Symbolen, arceringen en lijnsoorten.
●● Legenda en renvooi.
●● Plattegronden.
●● Praktijkoefening aan de hand van een voorbeeldtekening.
●● NEN 2580 Casus met betrekking tot het bepalen
van oppervlaktes.

Lesmateriaal
(Digitale) 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 deel
name.
●● Arrangementskosten: € 70,- exclusief BTW.

