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NIVRE ONLINE CURSUS BOUWBESLUIT VERSUS SCHADEREGELEN
Doelgroep
Datum
Locatie
Kosten

: NIVRE ingeschrevenen branche Brand
: 28 april en 10 juni – ochtend of middagcursus
: Online
: € 112,00 excl. btw

PE-punten

:6

Een ieder die bouwt in Nederland krijgt te maken met het Nederlands Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kent
regels om bouwwerken te (ver)bouwen waar zaken als veiligheid, gezondheid, energiezuinig en duurzaam,
milieu en de bruikbaarheid van het gebouw centraal staan. Het Bouwbesluit kent ook regels die ervoor
moeten zorgen dat gebouwen veilig en zonder schade gebouwd worden. Daarom moeten alle
bouwwerken in Nederland minimaal voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 kent.
De cursus
Schades kunnen er altijd ontstaan en moeten uiteindelijk ook hersteld worden. Ook dan speelt het
Bouwbesluit een belangrijke rol. In samenwerking met het docententeam van BouwProfs heeft
NIVRE Commissie Seminars Brand daarom een online cursus ontwikkeld waarin de volgende relevante
thema's binnen het Bouwbesluit worden behandeld:













Hoe zit het bouwbesluit in elkaar; ook in combinatie met andere wet- en regelgeving.
Opzet Bouwbesluit 2012.
Toepassingsgebieden van het Bouwbesluit 2012.
Gevolgen vanuit bouwbesluit bij (vernieuw)bouw, verbouw en tijdelijke bouw.
Hoe werkt het Bouwbesluit bestaande bouw.
De eisen van het Bouwbesluit bij bestaande bouw.
Het Bouwbesluit bij verbouwen uitgelegd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
Speciale aandacht voor Rijksmonumenten en herbestemming.
Aandachtspunten vanuit het Bouwbesluit in de praktijk.
Duurzaam (ver)bouwen en renoveren.
Het Bouwbesluit en duurzaam bouwen, hoe zit dat precies?
Thema's en vragen aangedragen door de deelnemers/cursisten.

Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het behandelen van
praktijksituaties. Een afsluitende toets is een verplicht onderdeel van dit programma.
Data
De cursus is opgebouwd uit twee dagdelen. Cursisten kunnen zich inschrijven voor een ochtendcursus of
een middagcursus.
28 april en 10 juni van 09.00 tot 12.30 uur
28 april en 10 juni van 14.00 tot 17.30 uur
Permanente educatie
Aan deze cursus worden 6 PE-punten toegekend. De voorwaarden voor het verkrijgen van de PE-punten
is het volgen van de gehele cursus, inclusief een eindtoets.
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Wat is er nodig om online te kunnen deelnemen
Een week voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers een deelnamelink. Verder is er nodig:



Een goed werkende computer of laptop met beeld en geluid.
Een goede internetverbinding. Wij adviseren een bekabeld netwerk voor een stabiele verbinding.
Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.

Aan en afmelden
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een inschrijfbewijs verstuurd.
Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Binnen twee weken voor
aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag
voor deelname in rekening gebracht.

