Duurzaamheid en luchtdichte aansluitingen
Tweedaagse training over duurzaamheid en luchtdichte aansluitingen. Aan bod komt o.a. wat is duurzaamheid in
de bouw, isolatie en installaties, warmtebeelden, RC waarden berekenen en theorie en praktijk van luchtdichte
aansluitingen.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 20 beoordelingen

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk
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0

TOTAAL

16

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Constructieve aansluitingen en
afwerking, profielmodulen Bouwproces en
Bouwvoorbereiding, Bouwen vanaf de
fundering

Inhoud
In deze tweedaagse training gaat u aan de slag met duurzaamheid en luchtdichte aansluitingen. Aan bod
komt o.a. wat is duurzaamheid in de bouw, bijpassende isolatie en installaties, warmtebeelden maken,
RC waarden berekenen en theorie en praktijk van luchtdichte aansluitingen.

Dag 1

Wat is duurzaamheid en innovatie, bouwbesluit in 2020?
Uitleg van begrippen rond duurzaamheid in de bouw.
Thermische schil gevels, vloeren, daken, kozijnen, deuren, isolatiepanelen en glas.
Duurzame installaties, zoals warmtepomp, ventilatie en het meten van CO2 waarden.
Warmtebeelden met camera en programma ‘themp’.
Rekenen aan RC waarden.

Dag 2

Luchtdicht bouwen, materialen, ventilatieverliezen.
Praktijk luchtdicht maken aansluiting kozijn, luchtdicht aansluiten van een dak, hsb wandfolies
afplakken.

Voorkennis:

Bouwtechnische opleiding voor lesgeven in vmbo BWI

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Koele Bouw en Energie

Soort aanbieder:

particulier onderwijs

Contactpersoon:

Dirk Koele

E-mailadres:

koelebouwenenergie@gmail.com

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

85 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

LE6TiLBPOG

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Op locatie. Deze training kan in overleg op uw locatie plaatsvinden. De school stelt een
lokaal (en faciliteiten) beschikbaar die voldoen aan de eisen van de aanbieder, betaalt de
reiskosten (deze worden apart door de aanbieder in rekening gebracht) en verzorgt een
lunch voor de deelnemers. De cursusprijs per deelnemer vindt u bij 'Prijs'.

