CURSUS Kennismaking NEN 2767 Conditiemeting en MJOP’s
(STAP-pakket)
Inhoud van de cursus

Leerdoelen

Gratis* pakket met het STAP-budget!
Lees op de website van de rijksoverheid meer over
het STAP-budget, de subsidie van € 1.000,- (incl.
BTW) voor vrijwel iedere burger in Nederland.

Na het volgen van deze basiscursus:
 Heb je kennisgemaakt met de methodiek NEN
2767 voor conditiemeting en ben je op de hoogte
van de toepassing hiervan;
 Weet je hoe de uitkomsten van een NEN 2767
inspecties als input gebruikt kunnen worden voor
een MJOP;
 Weet je hoe je een MJOP kunt opstellen waarin
NEN 2767 wordt toegepast en weet je welke
stappen doorlopen moeten worden;
 Ben je in staat om voor een aantal
voorbeeldrapportages de inspectieresultaten en
de kwaliteit van de MJOP te beoordelen.

Tijdens deze tweedaagse basiscursus NEN 2767
maak je kennis met de methodiek Conditiemeten
conform de NEN 2767 deel 1, de achtergronden en
de toepassing van de methodiek. Daarnaast leer je
hoe de uitkomsten van een conditiemeting gebruikt
kunnen worden als input voor een zogenaamde
Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Tijdens de
tweede lesdag leer je hoe een MJOP wordt opgesteld.
Aan de hand van een aantal voorbeeld rapportages
wordt geoefend met het beoordelen van
inspectieresultaten en de kwaliteit van een MJOP.
Conditiemeting volgens de NEN 2767 is een
instrument voor het objectief en uniform meten van
de technische kwaliteit van bouw- of installatiedelen
en civiele kunstwerken. Met conditiemeting wordt de
technische staat van een gebouw, installatie of
kunstwerk meetbaar gemaakt en uitgedrukt in
numerieke waarden. Dit meetinstrument maakt de
onderhoudstoestand van bouwdelen en installaties
inzichtelijk, onderling vergelijkbaar en vooral ook
overdraagbaar aan gebruikers, huurders en collega’s.

Programma
Kennismaking NEN 2767 Conditiemeting en
MJOP’s:
 Inleiding NEN 2767 conditiemeting
 Toelichting methodiek conditiemeting
 Meerjaren onderhoudsplanning,
onderhoudsniveaus’s en oefeningen
 Nut en noodzaak van een MJOP
 Noodzakelijke vastgoedgegevens
 Kwaliteitseisen van een goede MJOP
 Prioriteren van onderhoud m.b.v.
conditiewaarden en risico’s gebreken

*Vanaf 1 maart 2022 kun je deze pakketten volgen
met behulp van de subsidie vanuit het STAP-budget.
Hierdoor is deelname voor jou als cursist kosteloos.
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Voor wie

Johan Smit

Dit pakket is bedoeld voor personen die gebruik
willen maken van het STAP-budget van de overheid.
Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die
kennis wil maken met conditiemeting voor
gebouwen en installaties. De training is bedoeld
voor (onderhouds)inspecteurs,
managers/uitvoerenden beheer en onderhoud,
contractmanagers, inkopers, maintenance
engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en
monteurs.
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke
voorkennis vereist. We adviseren je wel om vóór de
start van de cursus de inhoud van de NEN 2767
norm te bestuderen.

Opleidingsduur
2 dagen

Opleidingskosten
Deelnamekosten: € 825,- exclusief BTW

Helix Academy | De opleider voor de gebouwde omgeving.

