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Het BRC Bouw 
 
 

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw) werkt acties uit rond vier grote 

strategische assen: monitoring van de bouwberoepen en de bouwsector, promotie van de 

bouwberoepen, ondersteuning van de toeleidingsoperatoren en opleidingsverstrekkers bouw in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een transversale as ecologisch bouwen. 

 

Het BRC Bouw beschikt over een reeks hoogtechnologische arbeidsmiddelen en diensten voor 

beroepsopleiding die ingezet kunnen worden voor: 

 de opleiding van jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs 

 de opleiding en beroepsinschakeling van werkzoekenden 

 de bijscholing van professionals, lesgevers en leerkrachten 

Dit jaar stelt het BRC Bouw een opleidingsaanbod voor in de vorm van een traject voor lesgevers en 

leerkrachten van de bouwsector. Dit traject zal gespreid kunnen worden over meerdere jaren in het kader 

van bijscholing.  

Voor scholen wordt, in overleg met de directie, een opleidingsplan over drie jaar voorgesteld met 

opleidingsacties voor uw leerlingen.  

Dit traject omvat meerdere soorten opleidingen: 

 

Bovenop de opleidingen in dit traject kunnen leerkrachten ook een reeks vrije opleidingen volgen die 

losstaan van de opleidingscyclus. Daarbij gaat het voornamelijk om opleidingen rond veiligheid en welzijn.  

 

•Voor alle 
beroepen 

•Geen 
voorvereisten 

•Opleidingen rond 
de basisprincipes 

'Sokkel-
opleidingen' 

-   

transversaal 

•Per thema / 
per sector 

 

Gerichte 
opleidingen  

•Gespeciali-
seerde 
opleidingen 
of acties per 
sector 

 

Specifieke 
acties 



 

Opleidingstraject:  
 



 

'Sokkelopleidingen' - transversaal 
 

Opleiding over EPB en de gevolgen hiervan voor de bouwberoepen 

 

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 
 

De opleiding is erop gericht het thema te begrijpen in het globale kader van EPB (energieprestatie & 

binnenklimaat), de milieuproblematiek (impact van de bouwsector), de nieuwe reglementering rond 

bouwen en de nieuwe technieken die hier verband mee houden. Een van de doelstellingen van de 

opleiding is het begrip van de evolutie van elk beroep.  

Deze opleiding wordt beschouwd als de basis voor elk opleidingstraject.  

 Doelpubliek: iedereen 

 Duur: 2 dagen  

 Aantal deelnemers: 15 per opleiding 
 

Opleiding Isolatie en luchtdichtheid - basisprincipes 

 
Programma en opleidingsdoelstellingen:  

Deze thema’s zijn cruciaal wanneer het over 

duurzaam bouwen gaat, want ze vormen de basis 

voor de technieken die toegepast moeten worden 

op de gebouwenschil om te voldoen aan de huidige 

EPB-eisen. Bovendien is kennis van deze technieken 

nodig voor alle beroepen in de bouwsector.  

Het doel van de opleiding is zorgen dat de 

deelnemers de thermische principes van het gebouw 

en de regels voor een efficiënte plaatsing van isolatie 

en luchtdichtheid begrijpen. De opleiding is praktijkgericht: er worden pedagogische hulpmiddelen 

gebruikt en er zijn demonstraties voorzien in de werkplaats van het BRC Bouw, bijvoorbeeld een live 

BlowerDoor-test. 

 Doelpubliek: iedereen 

 Duur: 2 dagen  

 Aantal deelnemers: 15 per opleiding 
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De vrije opleidingen 

Opleiding Gebruik van de Schoolkit 

 

In het kader van een projectoproep van minister Cerexhe heeft het BRC Bouw voor scholen een 

pedagogische kit samengesteld rond de thema's isolatie en luchtdichtheid.  

Met deze reeks hulpmiddelen kunnen 

leerkrachten/lesgevers deze thema’s op een 

interactieve en zeer concrete manier behandelen in 

hun lessen. De hulpmiddelen zijn zowel bestemd 

voor leraars die theoretische lessen geven als voor 

praktijkleraars voor alle niveaus in de bouwsector.  

In elk van deze vijf hulpmiddelen komt een facet van 

deze thema’s aan bod. Ze kunnen apart of samen 

gebruikt worden.  

De kit bestaat uit vijf hulpmiddelen:  

 Maquette van een Brussels huis dat gerenoveerd moet worden  

 Hulpmiddel "bouwknopen" (wandaansluitingen)  

 Hulpmiddel "wetenschappelijk experiment: isolatie van een woning"  

 Hulpmiddel "performante wand"  

 Systeem van het type "Condetti" voor tweedimensionaal werken op de wandaansluitingen  

 

De laureaatscholen hebben een volledige kit ontvangen. Voor de andere scholen/opleidingsinstellingen is 

een Schoolkit ter beschikking bij het BRC Bouw. U kunt deze op aanvraag gebruiken.  

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: een herhaling van de basisprincipes van 

isolatie en luchtdichtheid en een voorstelling van elk van de hulpmiddelen om de dag te starten. 

Daarna worden er werkgroepen samengesteld om elk hulpmiddel onder de loep te nemen en 

verschillende manieren te vinden om dit hulpmiddel te gebruiken tijdens de lessen. Dit gedeelte is 

gebaseerd op onderlinge uitwisselingen tussen de deelnemers.  

 Doelpubliek: iedereen 

 Voorvereiste: de deelnemers hebben bij voorkeur al een opleiding gevolgd over de basisprincipes 

van isolatie en luchtdichtheid.  

 Duur: 1 dag 

Het idee is om de dag op te splitsen in twee halve dagen, zodat de deelnemers de tijd hebben om 

zich vertrouwd te maken met de hulpmiddelen in hun onderwijsinstelling en tijdens de tweede 

sessie ervaringen kunnen uitwisselen over het gebruik ervan en vragen kunnen stellen.  

 Aantal deelnemers: 15 per opleiding. Als er in een onderwijsinstelling minder dan 10 personen 

geïnteresseerd zijn, kan de opleiding plaatsvinden in de school/het opleidingscentrum. 
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Opleiding Risicoanalyse 

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 
 
Zorgen dat de deelnemers de risico's en gevaren van hun 
beroepspraktijk kunnen identificeren, vaststellen en 
evalueren. De analyse zal betrekking hebben op de situaties 
in de werkplaats of op de werf, gebruik maken van concrete 
voorbeelden en gericht zijn op de uitwerking van 
veiligheids- en risicopreventiemaatregelen. 
 

 Doelpubliek: praktijkleerkrachten  

 Duur: 1 dag 

 Aantal deelnemers: 12 deelnemers per opleiding 

 

Opleiding Ergonomie 

 

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 
 
Overbelastingsletsels en arbeidsongevallen voorkomen. De basisbeginselen van 
ergonomie onder de knie krijgen en een beter begrip krijgen van de correcte 
werkhoudingen. Herhaling van de basisbeginselen van fysiologie en praktische 
oefeningen. 
 

 Doelpubliek: praktijkleerkrachten en leerkrachten LO 

 Duur: 1 dag 

 Aantal deelnemers: 12 deelnemers per opleiding 

 

Opleiding VCA Operationeel leidinggevenden  

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 
 

De opleiding heeft betrekking op "Basisveiligheid VCA", 

aangevuld met de specifieke kennis die nodig is voor het veilig 

uitvoeren van hun leidinggevende taken. De opleiding bestaat 

uit twee lesdagen en een halve dag examen. 

• Doelpubliek: praktijkleerkrachten en taalleerkrachten 
• 2 opleidingsdagen + examen 
• Aantal deelnemers: 15 deelnemers per opleiding 
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De gerichte opleidingen 
 

Opleiding Ventilatie: grote principes 

 

 Programma en opleidingsdoelstellingen:  

Mechanische ventilatie: van de installatie tot de 

indienststelling van een residentieel systeem. De bedoeling 

is niet om een systeem te leren installeren, maar wel om de 

basisprincipes, de plaatsing en de aandachtspunten (keuze 

van een offerte, opvolging van de bouwplaats, 

indienststelling) te leren begrijpen.  

De opleiding is opgebouwd rond de montage van een 

installatie in de werkplaats, waarbij theoretische inhoud 

afgewisseld wordt met praktijkoefeningen. 

 Doelgroep: iedereen, maar aanbevolen voor leraars 

en lesgevers speciale technieken 

 Duur: 1 dag 

 Aantal deelnemers: 8 personen 

 Plaats: VDAB Anderlecht 

 

Praktijkopleiding Isolatie en luchtdichtheid langs binnen (renovatie) 

 Programma en opleidingsdoelstellingen:  

Praktijkopleiding in een werkplaats, waar de deelnemers de 

verschillende technieken voor de plaatsing van isolatie en 

luchtdichtheid met behulp van specifieke producten en 

technieken aanleren. Het gebruikte didactische hulpmiddel is 

een model van een zolder die gerenoveerd wordt (houten 

structuur).  

 De lesgever is een deskundige uit de sector.  

 Doelpubliek: deelnemers die de basismodule gevolgd 

hebben 

 Duur: 3 dagen in een werkplaats 

 Aantal deelnemers: 8 deelnemers per praktijkopleiding 
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Praktijkopleiding Isolatie en luchtdichtheid langs buiten - specifiek voor 

ruwbouw 

 Programma en opleidingsdoelstellingen:  

Praktijkopleiding in een werkplaats, waar de deelnemers de verschillende technieken voor de plaatsing 

van isolatie en luchtdichtheid met behulp van specifieke producten en technieken aanleren. Het gebruikte 

hulpmiddel is een ruwbouwstructuur die de deelnemers langs buiten zullen moeten isoleren met behulp 

van specifieke materialen en technieken.  

 Doelpubliek: bouw Ruwbouw  

 Duur: 3 dagen in een werkplaats 

 Aantal deelnemers: 8 deelnemers per praktijkopleiding 

 

Opleiding Bepleistering met klei 

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 

De benodigde kennis verwerven voor het 

gebruik en de toepassing van een 

bepleistering op basis van klei. De 

praktijkopleiding vindt plaats in onze 

werkplaats, waar elke deelnemer zijn 

eigen structuur heeft om drie dagen lang 

mee te werken. Zo kan elke deelnemer 

zich de verschillende technieken eigen 

maken. 
 

 Doelpubliek: leerkrachten en lesgevers afwerking of metselwerk (ruwbouw) 

 Duur: 3 dagen (verspreid over 5 weken) 

 Aantal deelnemers: 8 personen 

 

Natuurlijke verven en hun specifieke kenmerken 

 

• Programma en opleidingsdoelstellingen: 

 
De verschillende soorten producten kennen die op de 

markt verkrijgbaar zijn. Basiskennis verwerven van de 

wetgeving inzake oplosmiddelen en VOC's. Leren 

adviseren en antwoorden op vragen in verband met 

natuurlijke verven. De specifieke technische 

plaatsingskenmerken leren kennen door de verven toe te 

passen tijdens een praktijkworkshop.  

• Doelpubliek: lesgevers en leerkrachten verven en 

afwerking 

• Duur: 1 dag 

• Aantal deelnemers: 8 personen 
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Opleiding Verwarming en hernieuwbare energie 

 

Programma en opleidingsdoelstellingen:  

Het BRC is bereid opleidingen uit te werken over deze thema's. Het stelt u een samenwerking voor met 

pilootscholen die zich ertoe willen verbinden hun leerkrachten langdurig op te leiden. Deze opleiding 

bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.  

 Doelpubliek: lesgevers en leerkrachten speciale technieken 

 Duur: 1 dag  

 Aantal deelnemers: 8 tot 12 deelnemers 

De specifieke acties 
 

Interactief traject renovatie van "houten raamwerk" met verbetering van de 

energetische prestaties 

 

Dit traject is bedoeld om de technische kennis over de renovatie van 

houten raamwerk bij te spijkeren door middel van een praktijkgerichte 

aanpak, waarbij bezoeken aan gebouwen, werkplaatsen en werven 

afgewisseld worden. 

 Doelpubliek: sector hout en raamwerk 

 Duur: 3 halve dagen (workshops) + 1 volledige dag praktijk 

 

 De thema's die aan bod komen tijdens dit traject, zijn: 

 

 

- Basiskennis: typologieën van raamwerk en historiek 

- Technische aspecten: gezondheidstoestand van het 

raamwerk, soorten tussenkomsten, gebruikte 

technieken, materialen (hout, beglazing, ijzerwaren, 

kitten, behandelingen) 

- Machinerie en gereedschap, enz. 

- Tussenkomsten aan het hout, het raamwerk, bezoek 

aan een schrijnwerkatelier 

- Aspecten in verband met erfgoed: klassering, premies 

- Energiegerelateerde en budgettaire aspecten  

- Economische aspecten 

- Hulpmiddelen bij de besluitvorming: theorie en 
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praktijk, elementen in verband met de organisatie van een werf 

 

Opleiding Akoestiek en toepassing op de werf 

 

 Programma en opleidingsdoelstellingen: 

 

De opleiding is gebaseerd op observatie en ervaring. Dankzij een reeks pedagogische hulpmiddelen 

zullen de deelnemers leren om uit meerdere geluiden van een gebouw contactgeluiden en 

luchtgeluiden te herkennen.  

Op basis van een schaalmodel zullen ze aan de hand van meerdere gevallen de directe, flankerende 

en parasietgeluidstransmissiewegen identificeren. Uit meerdere keuzes die tijdens de opleiding 

gezien worden, zullen ze een idee moeten hebben van de geluidsterkteschaal, een onderscheid 

moeten kunnen maken tussen een akoestische behandeling en geluidsisolatie en moeten beseffen 

dat de akoestische uitvoering nauwkeurig en verzorgd moet zijn, dus dat iedereen invloed heeft op de 

kwaliteit.  

Op basis van een schaalmodel zullen de deelnemers leren om de aandachtspunten te bepalen en om 

de verschillende technische oplossingen op het vlak van akoestiek te installeren.  

 Doelpubliek: lesgevers en leerkrachten van alle sectoren 

 Duur: 2 dagen 

 Aantal deelnemers: 8 personen 

 

 

Andere mogelijke specifieke acties vanaf het schooljaar 2016-2017 

- Innovatiedag 
- Opleidingen in samenwerking met leveranciers van materialen (onder andere voor ST) 
- Opleiding Isolatie van platte daken  
- … 
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Inschrijvingsmodaliteiten voor alle opleidingen: 
 

Gelieve contact op te nemen met het BRC Bouw voor het opstellen van een opleidingsplan over meerdere 

jaren in functie van de vraag en de noden van de onderwijsinstelling. Bij gebrek aan definitieve 

inschrijving: neem voor eind oktober 2015 contact op om een vergadering te organiseren.  

• Via mail: julien.holef@cdr-brc.be 
• Via telefoon (vast): 02/528.88.85 
• Via gsm: 0476/76.66.06 

De opleidingen zijn gratis, maar de organisatie ervan heeft een kostprijs die varieert tussen € 700 en  

€ 1.500 per dag. 

 

Opgelet: als een ingeschreven deelnemer afwezig is voor de opleiding, zal een bedrag van € 75 per dag 

en per persoon gefactureerd worden aan de school of opleidingsinstelling. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met ons: 
  

BRC Bouw vzw: 
Maatschappelijke zetel: Vilvoordsesteenweg 66 – 1120 Neder-Over-Heembeek 

Activiteitszetel: François Malherbelaan 42 – 1070 Anderlecht 
Ondernemingsnummer: 0895-337-714 

 

 02/528.88.88   /    02/524.00.06 
 info@cdr-brc.be   /   www.cdr-brc.be  

 

 
 

mailto:julien.holef@cdr-brc.be
mailto:info@cdr-brc.be
http://www.cdr-brc.be/


 
Centre de Référence Professionnelle Bruxellois pour le secteur de la Construction asbl 

Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector vzw  
 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
Naam opleiding: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Contactgegevens van de deelnemer: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
School/opleidingsinstelling: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel.: …………………………………………………………………………………..…………….………………. Fax: ……………………….………………………………………………………..………………..……………. 
 
Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

 

 
 
 

Inschrijvingsformulier voor de vrije opleidingen - terug te sturen naar: 
 

BRC Bouw 
François Malherbelaan 42 - 1070 Anderlecht 

Mail: info@cdr-brc.be 
Fax: 02/524.00.06 

 

mailto:info@cdr-brc.be

