CURSUS VOCHT- EN
SCHIMMELPROBLEMATIEK
Inhoud van de cursus
Vocht en schimmel zijn een veel voorkomend probleem
binnen de gebouwde omgeving. Niet alleen woningcorporaties, maar ook eigenaren en beheerders van bijvoorbeeld kantoren, scholen en zorginstellingen
kunnen kampen met deze problematiek, die gezondheidsklachten voor de gebouwgebruiker tot gevolg kan
hebben. In de regel kunnen we onderscheid maken tussen problemen die veroorzaakt worden door bouwkundige onderdelen van het gebouw, door de omgeving of
door de gebruiker. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van
optrekkend vocht, verkeerd uitgevoerde buitenmuren,
verkeerde aansluitdetails of lekkages. Of er zijn onvoldoende ventilatiemogelijkheden in het gebouw of de
ruimte of de ventilatiemogelijkheden worden verkeerd
gebruikt. In deze 1-daagse cursus leer je om oorzaken
van vocht- en schimmelproblemen te herkennen én een
professionele oplossing voor deze problemen aan te
dragen.

Leerdoelen
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de oorzaak van
vocht- en schimmelproblemen en de vraag of deze problemen voortkomen uit gebruikersgedrag óf een bouwkundige oorzaak hebben. Aansluitend hierop worden
verschillende mogelijkheden besproken om problemen
op lossen. Na het volgen van deze cursus:
●● Ken je de belangrijkste bouwfysische principes van
warmte- en vochttransport in constructies.
●● (Her)ken je bouwtechnische oorzaken van vocht- en
schimmelproblemen.
●● Ken je de verschillende ventilatiesystemen met hun
voor- en nadelen.
●● (Her)ken je oorzaken van gebrekkige of verkeerd
gebruikte ventilatiemogelijkheden.
●● Ken je de verschillende mogelijkheden om vocht- en
schimmelproblemen op te lossen.

Lesopzet
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
●● Wat is vocht? Welke soorten vocht onderscheiden
we?
●● Oorzaken van vochtproblemen in hoofdlijnen.
●● Warmte en warmtetransport.
●● Vochttransport en condensatie.
●● Bouwtechnische oorzaken en oplossingen.
●● Ventilatie en ventilatiesystemen.
●● Ongedierte en vocht.
Tijdens de training bespreekt de docent veel praktijkvoorbeelden aan de hand van zeer divers fotomateriaal.
Voorafgaand aan de cursusdag kun je voorbeelden uit
de eigen werkpraktijk aandragen bij de docent, zodat
deze met de groep besproken kunnen worden.

Lesmateriaal
(Digitale) cursusmap inclusief hand-out van de presentatie die gedurende de training wordt getoond.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor verhuurmedewerkers- en
makelaars, opzichters, projectleiders, wijk- en gebiedsbeheerders, technische- of gebouwbeheerders, facilitaire medewerkers en alle andere medewerkers zonder
technische- of bouwkundige achtergrond, die in hun
werk te maken krijgen met vocht- en schimmelproblemen.

Opleidingsduur
1 dag

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

