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BRC Bouw, wie zijn wij? 
Een missie gebouwd 
op vier pijlers

aan de werkgelegenheid in de bouwsector. Dit doen we door het opleidings -

bedrijven, door de werking van de tewerkstellings-, opleidings- en onder -

pedagogische middelen ter beschikking te stellen, en door de ontwikkeling van 
-

bedrijven en opleidingsinstellingen naar duurzaam bouwen te bevorderen 
en te ondersteunen.

De vier pijlers waarop de globale aanpak van het BRC Bouw steunt, zijn 

 TEWERKSTELLING 
Het BRC Bouw houdt zich bezig met 
de uitvoering van de vaktechnische be -
kwaamheidstests voor werkzoeken -

workshops tewerkstelling. Anderzijds 
organiseert het bijeenkomsten tussen 
werkzoekenden en bedrijven via het 

Bouw nemen deel aan het beroeps -

wordt georganiseerd. Tewerkstelling 
is ontegenzeglijk de bestaansreden van 
het BRC Bouw!

 OPLEIDING
-

er bestaat. Maar ongeacht of het om eigen opleidingen gaat dan wel om 
beheer en ter beschikking stellen van opleidingsinfrastructuur, versterkt het 
BRC Bouw de werking van de opleidings- en onderwijsoperatoren door hen 
gespecialiseerde technisch-pedagogische middelen ter beschikking te stellen 
die beantwoorden aan de huidige eisen van de bouwsector. En concreet? 
Op 'jongeren' gerichte opleidingen: bijscholing voor dakwerkers (bijzondere 

ook opleidingen inzake veiligheid op de bouwplaats of bij werk op hoogte. 
Het BRC Bouw past ook constant zijn technisch-pedagogische middelen aan: 
zo was er in 2016 onder andere de uitvoering van een uitbreidingsstructuur 
voor hout ter aanvulling van zijn structuren voor ruwbouw en dak.
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 PROMOTIE
Het BRC Bouw werkt aan de sectorale promotie van beroepen en 
kwali caties van de toekomst. Het is een stuwende kracht in de 
ontwikkeling en bevordering van de kansen die duurzaam bouwen 
in het Brussels gewest biedt. De Week van de Bouw 2016 en de 
Wedstrijd Project Passief Duurzaam, die uitmondde in MØDÜLL 2.0, 
zijn beide speerpuntprojecten die bijdragen aan de promotie van de 
beroepen en kwali caties van de bouwsector. Het BRC Bouw ont -
wikkelde eveneens promotiemiddelen voor jongeren en NEETS. Zo 
organiseerde het in het najaar van 2016 een kennismakingsweek rond 
bouwberoepen voor jongeren van 10-14 jaar, die zich richtte tot de 
verenigingen die zich in Brussel bezighouden met buitenschoolse 
activiteiten. Daarnaast onderhoudt het tal van partnerschappen met 
het Brusselse verenigingsleven.

 MONITORING 
Het BRC Bouw houdt zich ook be -
zig met de monitoring en ontwikke -
ling van de technisch-pedagogische 

-
dingsprogramma's aan te passen. Eén 
doelstelling: meegaan met de techno -

aan de noden van de bedrijven. Hier -
voor houdt het BRC Bouw enquêtes, 

-

documenten.

TEWERKSTEL-
LING

OPLEIDING PROMOTIE

MONITORING



OPLEIDINGSCATALOGUS VAN HET BRC BOUW 

INHOUDSOPGAVE

Opleidingen Veiligheid en welzijn ............................................................................................................................................................................................. 5

 • VWOH Module 1 en 2 ............................................................................................................................................................................................. 5 
 • VWOH Module 3 ....................................................................................................................................................................................................... 6
 • Module Veiligheid op de werf .............................................................................................................................................................................. 7
 • Risicoanalyse ................................................................................................................................................................................................................ 7
 • Ergonomie ...................................................................................................................................................................................................................... 7

 • Hoogwerkers ................................................................................................................................................................................................................ 8

 • PBM’s ................................................................................................................................................................................................................................ 8

 • Basis-VCA ...................................................................................................................................................................................................................... 8
 • VCA Operationeel kader ........................................................................................................................................................................................ 9

 • BA4 niet-elektricien .................................................................................................................................................................................................. 9
 • Attitude Training ......................................................................................................................................................................................................... 9

Opleidingen Ecologisch bouwen ............................................................................................................................................................................................ 10

 • Akoestiek (module 0) ............................................................................................................................................................................................. 10

 • Blowerdoor ................................................................................................................................................................................................................. 10

 • Pleisters ........................................................................................................................................................................................................................ 11

 • Natuurlijke verf.......................................................................................................................................................................................................... 11

 • Isolatie en luchtdichtheid (ILD) ........................................................................................................................................................................ 11

 • ILD 2 ............................................................................................................................................................................................................................... 12

 • ILD Ruwbouw ........................................................................................................................................................................................................... 12

 • Initiatie Ecologisch bouwen (module 0) ...................................................................................................................................................... 13

 • Energiemodule ......................................................................................................................................................................................................... 13

 • Ventilatie ...................................................................................................................................................................................................................... 14

 • Initiatie in ecologisch bouwen en principes van de EPB....................................................................................................................... 14

 • Energieprestatie van gebouwen ..................................................................................................................................................................... 15

 • Platte daken ............................................................................................................................................................................................................... 16

 • Monitoring .................................................................................................................................................................................................................. 16

 • Raamtraject ................................................................................................................................................................................................................ 17

 • Watertraject............................................................................................................................................................................................................... 17

 • Schoolkit ...................................................................................................................................................................................................................... 18

 • Thermogra e ............................................................................................................................................................................................................. 18

 • Energiebeheer van het gebouw ....................................................................................................................................................................... 18 

 • Warmtepompsystemen ......................................................................................................................................................................................  19

 • Werfbezoek  ............................................................................................................................................................................................................... 19

 • Afbraak / hergebruik van materialen  ........................................................................................................................................................... 19



OPLEIDINGSCATALOGUS VAN HET BRC BOUW 

OPLEIDINGEN 
VEILIGHEID EN WELZIJN
Veilig werken op hoogte

Doelstellingen van de opleiding 

Ervoor zorgen dat de deelnemer weet welke maatregelen hij moet nemen om in overeenstemming met de veiligheidsvoor-
schriften op stellingen te werken, dat hij de rol van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever op het 
gebied van veiligheid op het werk kent, en dat hij zich de grondbeginselen van de reglementering betreffende het welzijn 
die verband houdt met werken op hoogte, evenals de concretisering en de uitvoering van de voorschriften inzake veiligheid 
eigen maakt.

Deze opleiding bestaat uit 3 modules:

Module 1 + 2
Opleidingsduur: 8 u

Programma:

 • Reglementering betreffende de montage en het gebruik van stellingen

 • Risico’s in verband met werken op hoogte en rangschikking van de preventiemaatregelen

  • Keuze van het materiaal

 • Bevoegdheden van de verschillende personen

 • Vooraleer een stelling te beklimmen

 • Bepaling van de toelaatbare belastingen

 • Inplantings- en montageplan

 • Verankering en vastzetting

 • Studie voorafgaand aan de montage van een vaste stelling 

 • Controle van een stelling vóór gebruik

 • Inaanmerkingneming van de weersomstandigheden

 • Veilige montage van vaste stellingen 

 • Gebruik van vaste stellingen

 • Controle van stellingen die in gebruik zijn

 • Veilige ombouw van stellingen

 • Veilige demontage van stellingen

 • Terbeschikkingstelling van documenten (handleidingen) 

 • Gebruik en montage van verrijdbare stellingen

 • Gebruik en montage van hangstellingen

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) buiten persoonlijke valstopsystemen

 • Gebruik van persoonlijke valstopsystemen

Praktijkoefeningen met betrekking tot de montage van een framestelling, een multidirectionele stelling en/of een verrijdba-
re stelling zijn voorzien.
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Module 3
Opleidingsduur: 8 u

Programma en doelstellingen van de opleiding: (8 u)

 • Herhaling modules 1 en 2

 • Voorafgaande studie, beslissingscriteria voor de keuze van de stelling

  • Belastingen op de plank, stellingklassen

 • Aanpak van de lastendaling

 • Dynamica, technische gegevens

 • Draagvermogen van de bodem?

 • Verankering van stellingen

 • Diagonalen

 • Montage-/demontageplan

 • Gebruiksaanwijzing

 • Toegangskaart en pictogrammen 

 • Inspectie en controle van de stelling

 • Dossier van de stelling

 • Praktische oefeningen 
3. Altrad Plettac - Multidirectionele stelling

5. Repamine – Metselaarsstelling met frame2. Adria - Metselaarsstelling

1. Instant UpRight Span 300  - Verrijdbare stelling

4. Altrex RS Tower 54 - Verrijdbare stelling
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Module Veiligheid op de werf: 
Opleidingsduur: 2 weken

Opleiding voor werkzoekenden met kennis van de bouwsector, of die een 
diploma hebben of een bouwopleiding hebben gevolgd.

Programma en doelstellingen van de opleiding: 

Leer in 10 dagen tijd wat u moet weten over veiligheid binnen 
de bouwberoepen. 

 • Inleiding tot de PBM’s en de risicoanalyses 

 • Werken op hoogte, stellingen, hoogwerkers

 • Ergonomie en evenwichtsproblemen  

 • Gebruik van ladders en touwen 

 • Gevaarlijke stoffen, BA4 niet-elektriciens, voorbereiding op de VCA 

 • Attitude op het werk, zich kunnen voorstellen en gedragen in  

     het bedrijf.

Oogbescherming 
verplicht

Veiligheidshelm 
verplicht

Gehoorbescherming 
verplicht

Adembescherming 
verplicht 

Veiligheidsschoenen 
verplicht

Veiligheidshandschoenen 
verplicht

Veiligheidspak verplicht

Individuele 
valbescherming verplicht

Verplichte 
oversteekplaats voor 

voetgangers

Algemene verplichting
(in voorkomend geval vergezeld 

van een extra bord met 
aanvullende informatie)

Gelaatsbescherming 
verplicht

Risicoanalyse:
Opleidingsduur: 8 u

Programma en doelstellingen van de opleiding:

 Ervoor zorgen dat de deelnemers de risico’s en gevaren van hun 
beroepsuitoefening kunnen identi ceren, bepalen en evalueren. Deze 
analyse zal betrekking hebben op situaties in de werkplaats of op de werf 
aan de hand van concrete voorbeelden, en zal erop zijn gericht om veilig-
heids- en risicopreventiemaatregelen te ontwikkelen.

Ergonomie:
Opleidingsduur: 8 u

Programma en doelstellingen van de opleiding:

 RSI en arbeidsongevallen voorkomen. Zich de grondbeginselen 
van de ergonomie eigen maken en beter begrijpen welke de juiste hou-
dingen zijn die op het werk moeten worden aangenomen. Herhaling van 
de grondbeginselen van de fysiologie en praktische oefeningen.
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Hoogwerkers:
Opleidingsduur: 8 u

Programma en doelstellingen van de opleiding: 

 • Theoretische inleiding tot werken op hoogte op hoogwerkers 

 • Correct gebruik en gebruikslimieten

 • Praktijkopleiding: 

 • Autohoogwerker met telescopische arm

 • Schaarhoogwerker.

PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen):
Opleidingsduur: 8 u

Een PBM is een persoonlijk beschermingsmiddel dat wordt gedragen 
door een gebruiker. PBM’s zijn ingedeeld in drie categorieën:
 

 • Categorie 1: lage risico’s, mechanische schokken,   

     zonneschijn (bril, handschoenen ...)

 • Categorie 2: ernstige risico’s (geventileerde veiligheidshel-  

     men, klimijzers ...)

 • Categorie 3: hoge of dodelijke risico’s (harnas, musketon  

      geluidssignalen, ijshouwelen …).

Programma en doelstellingen van de opleiding: 

 • De persoonlijke valstopsystemen kennen en begrijpen

 • De wetgevende, technische en sociale eisen kennen

 • De conforme en geschikte PBM’s bepalen

 • De te voorziene abnormale situaties kennen

Basis-VCA
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u + examen

Programma en doelstellingen van de opleiding:

 Het gaat om een opleiding met diploma (VCA) over de aspecten 
in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Leer de 
algemene veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de werk-
plaats. 
De opleiding gaat gepaard met een examen waarvoor de deelnemers 
moeten slagen. Het uitgereikte diploma is 10 jaar geldig. 

Deze opleiding is opgenomen in de opleiding “Module Veiligheid op de werf”. 
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VCA pera oneel kader
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u + examen

Programma en doelstellingen van de opleiding: 

 De opleiding heeft betrekking op de “VCA-basisveiligheid”, met 
daarbovenop speci eke kennis die is vereist om in alle veiligheid leiding-
gevende taken op zich te nemen. De opleiding bestaat uit twee dagen les 
en een halve dag examen. 

BA4 niet-elektricien
Opleidingsduur: 8 u

Wettelijk verplichte opleiding voor uitvoerend personeel dat geen ken-
nis heeft van elektriciteit, en werken uitvoert in de buurt van elektrische 
installaties.

Programma en doelstellingen van de opleiding: 

 • De basisconcepten van elektriciteit:  wissel- en 

     gelijkstroom, de componenten van een elektrisch circuit,  

     gevaren voor de mens in verband met elektriciteit 

 • Samenvatting van de reglementering en de Belgische wetgeving  

      (AREI) en de richtlijnen (CE-markering – LS- en EMC-richtlijn) 

 • Elektrische risico’s die kenmerkend zijn voor elektrische   

     installaties in het algemeen

 • Elektrische risico’s die kenmerkend zijn voor elektrisch materiaal  

      op de werf

 • Preventiemiddelen om zich te wapenen tegen elektrische 

     risico’s – rechtstreeks en onrechtstreeks contact

 • Karakteristieken van het elektrische materiaal (klassen, IP ...)

 • Beveiligde uitvoering van het elektrische materiaal op de werf

Deze opleiding is opgenomen in de opleiding “Module Veiligheid op 
de werf”.

A t des en h lp bij het oeken naar werk (c  sollicita egesprekken )
Opleidingsduur: 8 u

Wij werken samen met een extern bedrijf voor de acties rond zoeken naar werk  er is een speci eke module voorzien: deze 
module bestaat uit een algemeen gedeelte over de opstelling van een cv en de presentatie tijdens een sollicitatiegesprek, en 
een gedeelte rond persoonlijke begeleiding om de kandidaat zo goed mogelijk te ondersteunen bij wat hij doet.
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OPLEIDINGEN 
ECOLOGISCH BOUWEN

Basisprincipes in akoes ek
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen:

 Deze opleiding is een inleiding tot de akoestiek en de basisprin-
cipes ervan. Ze zorgt ervoor dat de deelnemers de impact van de keuze 
van materialen en van de technieken die moeten worden gebruikt om de 
akoestiek bij de renovaties van gebouwen te verbeteren, beter begrij-
pen. Dit gebeurt aan de hand van theorie, maar ook door middel van 
praktijkervaringen.

De opleiding is gebaseerd op observatie en ondervinding dankzij een 
geheel van pedagogische hulpmiddelen. De deelnemers zullen leren om, 
uit verschillende geluiden van een gebouw, de geluiden te identi ceren 
die het gevolg zijn van schokken, evenals de luchtgeluiden.

De deelnemers zullen naargelang van verschillende gevallen de kana-
len voor directe, laterale en parasitaire voortplanting identi ceren. Uit 
meerdere keuzes die worden besproken tijdens de opleiding, zullen 
ze zich een beeld moeten kunnen vormen van de geluidsniveauschaal, 
akoestische correctie en akoestische isolatie uit elkaar moeten kunnen 
houden en moeten beseffen dat de akoestische uitvoering verzorgd en 
nauwkeurig moet zijn, en dat bijgevolg iedereen een invloed heeft op 
de kwaliteit. Aan de hand van een maquette zullen de deelnemers leren 
om de aandachtspunten te identi ceren, en verschillende technische 
oplossingen op het gebied van akoestiek te installeren. 

Blowerdoor
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u

Doelstellingen:

 Tijdens deze opleiding van 2 dagen zullen de stagairs leren hoe 
ze de luchtdichtheid tijdens de werken juist kunnen controleren, om een 
goed eindresultaat te garanderen.
De diepgaande theoretische toelichtingen worden gevolgd door een 
praktische toepassing en casestudy’s.
De opleiding wordt gevolgd door een korte evaluatie.
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Klei pleisters
Opleidingsduur: 3 dagen van 8 u

Doelstellingen:

 De kennis verwerven die noodzakelijk is voor het gebruik en de aanbrenging van een pleister op basis van leem. 
De praktijkopleiding vindt plaats in een werkplaats en biedt elke deelnemer de mogelijkheid om zijn werk 3 dagen lang op 
zijn eigen structuur te realiseren. Op deze manier maakt hij zich de verschillende technieken eigen: van de grondlaag tot de 
afwerkingslaag, via de technische aspecten van het materiaal. Deze opleiding wordt gegeven over 3 dagen / modules met 
een onderbreking van enkele weken (droging) tussen elke module.

 • Module 1: basisprincipes: de kennis verwerven  

     die noodzakelijk is om een pleister op basis van  

     leem te gebruiken en aan te brengen.

 • Module 2: praktijk: de kennis verwerven die noodzakelijk is 

     om de hoofdpleisterlaag aan te brengen, en om de parameters  

      te beheersen die de laag aan de ondergrond en de afwerking binden.

 • Module 3: vervolmaking: de kennis verwerven die noodzakelijk 

     is om verschillende afwerkingen met pleisters op basis van leem 

     te kiezen, voor te stellen en toe te passen, evenals de kennis met  

     betrekking tot de organisatie en de evaluatie van de kosten.

at rlijke erf
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen:

 • De verschillende types producten kennen die op de markt 
     verkrijgbaar zijn.

 • Basiskennis verwerven over de wetgeving op het gebied van  
     oplosmiddelen en VOS’en.

 • Leren om advies te geven en vragen te beantwoorden over  
     natuurlijke verf.

 • De technische bijzonderheden ervan met betrekking tot de  
    aanbrenging beheersen door de verf te verwerken tijdens een  
    praktische workshop

owel theore sche als prak sche opleiding op het gebied an isola e en l chtdich ng ( ) 
langs de binnen ijde (reno a e)
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u
 
Deze thematiek is cruciaal voor duurzaam bouwen aangezien ze de basis vormt van de technieken die moeten worden 
uitgevoerd op de schil van de gebouwen om de energieprestaties mogelijk te maken die momenteel worden opgelegd. 
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Prak jkopleiding op het gebied an isola e en l chtdich ng ( ) langs de binnen ijde (reno a e)
Opleidingsduur: 4 dagen van 8 u

Doelstellingen:

 Ervoor zorgen dat de deelnemers zich de basisprincipes eigen maken door een onderdompeling in de praktijk. 
Er wordt een blowerdoortest uitgevoerd bij aanvang van de opleiding en ook op de laatste dag van de opleiding, om 
het gerealiseerde werk te illustreren. De deelnemers maken zich vertrouwd met de verschillende types isolatiemate-
rialen (celluloseplaten, hennep, houtvezel), verdikking van de timmerwerkelementen / ophoging kepers, plaatsing van 
het isolatiemateriaal en de luchtschermen. 

Bovendien is het zo dat alle bouwberoepen deze technieken moeten 
kennen. 

Doelstellingen:

 Ervoor zorgen dat de deelnemers de thermische principes van 
gebouwen begrijpen, evenals de regels om de isolatie en de luchtdich-
ting ef ciënt te realiseren. De opleiding paart de theoretische aspecten 
aan de praktijk in een werkplaats door middel van de realisatie van isola-
tie en luchtdichting met behulp van speci eke producten en technieken. 
Het didactische hulpmiddel dat wordt gebruikt, is een representatie van 
een zolder die moet worden gerenoveerd (houten structuur). Het gere-
aliseerde werk wordt gemeten door middel van een blowerdoortest. 

owel theore sche als prak sche opleiding op het gebied an isola e en l chtdich ng ( ) 
langs de b iten ijde  speci ek oor r wbo w (RB)
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u

Doelstellingen van de opleiding: 

 Ervoor zorgen dat de deelnemers de thermische principes van 
gebouwen begrijpen, evenals de regels om de isolatie en de luchtdich-
ting ef ciënt te realiseren. De opleiding paart de theoretische aspecten 
aan de praktijk in een werkplaats, waarbij de deelnemers de verschillen-
de technieken aanleren voor de realisatie van isolatie en luchtdichting 
met behulp van speci eke producten en technieken. Het hulpmiddel dat 
wordt gebruikt, is een ruwbouwstructuur die de deelnemers langs de 
buitenzijde moeten isoleren met behulp van aangepaste materialen en 
technieken (muurvoeten, buitenmuren en bodem).
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ni a e in ecologisch bo wen 
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen:

 De deelnemers zodanig sensibiliseren voor ecologisch bouwen 
dat ze in staat zijn om er hun (toekomstige) beroep aan te linken. 
Ervoor zorgen dat ze de veranderingen in de bouwsector begrijpen.
Na a oop van deze module moeten de stagiairs het volgende kunnen:

 • Zich bewust zijn van de toestand van de planeet en van de 

     milieu-uitdagingen die ze het hoofd moet bieden;

 • De impact van de bouwsector op het milieu evalueren 

 • De noodzaak en de doelstellingen van de Europese, nationale  

     en gewestelijke reglementeringen begrijpen

 • Op het gebied van energie (EPB), water, afvalbeheer, enz.  

     voor de bouw;

 • Weten dat er oplossingen bestaan om de impact op het milieu  

     van de bouw te beperken via ecologisch bouwen

 • En dat de antwoorden er al zijn, dankzij het verleden van  

     de mens;

 • Weten wat een natuurlijk – ecologisch materiaal is.

Zelfstandige sanering Terugwinning 
van afval

Bioklimatologisch 
ontwerp

Energiebesparingen

Waterbesparingen
Ecologische materialen

Energiemod le
Opleidingsduur: 8 u

Energie ligt aan de basis van de ontwikkeling van onze industriële samenleving, maar wie kent er echt de vormen, de ty-
pes, het gebruik in de bouw en de bevoorradingsbronnen van? Na een inleiding die is gewijd aan het energieverbruik in 
de bouw, de de nitie van rationeel energiegebruik, de “negawatt”-benadering en de Trias Energetica, behandelt de mo-
dule de grondbeginselen van energie en het verband ervan met vermogen. Een ander deel is gewijd aan het rendement 
en de primaire, secundaire en nuttige energie. De module wordt beëindigd met een presentatie van de zonnesystemen 
voor energieopwekking en een uiteenzetting over het belang van duurzame systemen in het algemeen.

Doelstellingen:

 • De deelnemers sensibiliseren voor de evolutie van energie in de bouw, zowel wat het gebruik als wat de 
    opwekking betreft.

 • Ervoor zorgen dat de deelnemers de huidige evolutie van de energiesector begrijpen, evenals de impact die ze kan  
     hebben op de bouwsector.

 • De grondbeginselen van energie beter begrijpen en beheersen, om ze te kunnen integreren wanneer  
     de stagiairs in de ecologische bouwsector zullen werken.

 • Na a oop van deze module moeten de stagiairs het volgende kunnen:

 • De verschillende energiebronnen kennen (fossiele brandstof, kernenergie, duurzame energie).

 • De impact van energie op het milieu kennen.

 • Begrijpen waarom rationeel energiegebruik (REG) belangrijk is.

 • Weten dat er een verband bestaat tussen energie en vermogen.

 • Een idee hebben van de meest gebruikelijke vermogens.
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ni a e in ecologisch bo wen en principes an de EPB en de weerslag er an in de bo wberoepen
Opleidingsduur: 8 u

Met de EPB (energieprestaties van gebouwen) en tegelijkertijd met de gebouwschil die de afgelopen jaren sterk is ge-
evolueerd, is de bouwsector in volle ontwikkeling: de behoeften van gebouwen zijn veranderd en de systemen worden 
aangepast. Het is belangrijk om te begrijpen wat er op de markt verkrijgbaar is.  

Met de toestand van onze planeet en de milieu-uitdagingen als uitgangspunt de deelnemers zodanig sensibiliseren voor 
ecologisch bouwen dat ze in staat zijn om er hun (toekomstige) beroep aan te linken. De opleiding maakt het mogelijk 
om het onderwerp te begrijpen in het globale kader van de EPB, de milieuproblematiek (impact van de bouwsector), de 
nieuwe reglementeringen met betrekking tot de bouw en de nieuwe ermee verbonden technieken. Een van de doelstel-
lingen van de opleiding bestaat erin de evolutie van elk beroep stapje voor stapje te begrijpen.

 • De betekenis van kWh in hun dagelijks leven kennen.

 • Over een prijsschaal van de meest gangbare energiebronnen beschikken.

 • Weten dat energie meerdere vormen kan aannemen.

 • De energiebevoorrading en de begrippen nuttige, secundaire en primaire energie begrijpen.

 • Weten dat energie nooit verloren gaat en dat de systemen allemaal een rendement hebben dat verband  
     houdt met de verliezen.

 • Weten waarom er over grijze energie wordt gesproken.

 • Het principe van de levenscyclusanalyse begrijpen.

 • Het verband leggen tussen energie, vermogen en tijd.

 • Begrijpen waar moet worden ingegrepen om energieverliezen te beperken (isolatie, regeling, enz.).

Ven la e
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen:

 Mechanische ventilatie: van de installatie tot de indienststelling 
van een residentieel systeem. Basisprincipes, plaatsing en aandachts-
punten. Afwisseling van tijdsblokken voor praktische oefeningen rond 
de plaatsing en demonstraties met theoretische aspecten.
Het is niet de bedoeling om een systeem te leren installeren, maar wel er 
de basisprincipes, de plaatsing en de aandachtspunten van te begrijpen.

Dit zijn de onderwerpen die tijdens deze opleiding worden behandeld:

 • De verschillende componenten: theoretische benadering en  

     praktische oefeningen

 • Indienststelling: tests en debietregelingen

 • Akoestische tests en verbeteringen

 • Aandachtspunten: keuze van een prijsopgave, opvolging van  

     de werken en van de indienststelling

 • Bouwschade: onderhoud, andere verwante systemen.
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Doelstellingen van de opleiding:

 • De ontwikkelingen van de sector met betrekking tot de  

     wettelijke en reglementaire eisen analyseren: kennisnemen  

     van de EPB-reglementering en de gevolgen ervan

 • Kennisnemen van de passiefnorm en andere normen: geldigheid  

      van het concept (grondbeginselen van totale energie van een  ge  

      bouw, return on investment aan de hand van concrete oefeningen)

 • De concepten aanpassen aan de renovatie, een belangrijke   

      uitdaging in Brussel

 • Het proces van de coördinatie en het werfbeheer analyseren

 • De uitdagingen begrijpen van een goede werfcoördinatie 

     om kwaliteits-, prestatie- en prijsdoelstellingen te realiseren:  

     een van de grootste stappen vooruit van de bouwsector is de  

     samenwerking van alle actoren. De rol van elke actor is sterk 

     geëvolueerd, zowel voor de aannemer en de architect als voor 

     de werfbeheerder.

 • Kennis van prijzen hebben

Energiepresta e an gebo wen (EPB) en a toma sering
Opleidingsduur: 8 u

Hoe kunnen technische keuzes de energieprestatie van gebouwen beïnvloeden?

Doelstellingen:

 De beroepen die verband houden met de speciale technieken, zijn geëvolueerd in het kader van de energie-
prestatie van gebouwen om het energieverbruik te verlagen en het comfort van de gebruikers te verbeteren. Elektri-
ciens en onderhoudswerkers krijgen volop te maken met deze veranderingen en moeten de mogelijkheden begrijpen 
van de systemen en de onderlinge interacties ervan in een gebouw.

De globale doelstelling van de opleiding bestaat erin te laten doordringen dat technici volop te maken krijgen met de veran-
deringen, en dat de keuze die in het begin wordt gemaakt (met betrekking tot de kabels, de aansluittechniek en het protocol) 
bepalend zal zijn voor de mogelijkheden van de systemen en de onderlinge interacties ervan in een huis of een gebouw.



OPLEIDINGSCATALOGUS VAN HET BRC BOUW 

Pla e daken
Opleidingsduur: 13 dagen

                            

Doelstellingen:

 Brussel heeft een aanzienlijk aantal platte daken met een 
oppervlak dat kan worden benut: groendaken, opvang van regenwater, 
zonnepanelen, stadslandbouw, enz. In het kader van de energiepresta-
tie van gebouwen en de eisen op het gebied van isolatie moeten platte 
daken ef ciënt worden geïsoleerd om het energieverbruik te verlagen 
en het comfort van de gebruikers te verbeteren. 

Deze opleiding maakt het mogelijk om kennis te maken of opnieuw 
kennis te maken met de dichtingstechnieken en de producten die 
speciaal zijn ontwikkeld voor platte daken. Deze technieken ver-
schillen volledig van de technieken voor hellende daken en vereisen 
een goede kennis en een goede uitvoering, die de stagiairs zich 
eigen zullen maken.

Monitoring  gebr ik an een gebo w dat is aangepast aan de gebr iker en feedback: an het 
ontwerp tot het onderho d
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen:

 Sinds de bouw van de eerste energiezuinige gebouwen met innovatieve technologieën heeft de sector ervaring 
opgebouwd met betrekking tot de keuzes omtrent het ontwerp maar ook omtrent de technieken die moeten worden 
vermeden / opnieuw kunnen worden gebruikt. De feedback vanuit de praktijk is gevarieerd en uitgebreid. 
Een energiezuinig gebouw ontwerpen is goed, maar een goed beheer en comfort voor de gebruikers garanderen is 
beter.  

Deze opleiding zal zeer concreet zijn dankzij voorbeelden van werken:

 • Evolutie van de bouwtechnieken: hightech versus lowtech

 • Feedback vanuit de praktijk zoals de “Batex”-projecten

 • Grondbeginselen en de nitie van comfort in gebouwen

 • Monitoring : praktijkgevallen, succes-/mislukkingsfactoren

 • Toegepaste kringloopeconomie: ontwikkeling van de functionaliteitseconomie en toekomst van de onderhoudsdiensten
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Raamtraject
Opleidingsduur: 3 dagen

De bedoeling van dit traject van 3 dagen bestaat erin de technische ken-
nis in verband met de renovatie van houten ramen te bevorderen aan de 
hand van een praktische benadering die bezoeken aan gebouwen, een 
werkplaats en werven afwisselt.

 • Basiskennis: typologieën van ramen en historiek

 • Technische aspecten: gezondheidstoestand van de ramen,  
     types tussenkomsten, gebruikte technieken, materialen  
    (hout,  beglazing, beslag, kitten, behandelingen)

 • Machines en gereedschap, enz.

 • Tussenkomsten aan het hout, aan de ramen, bezoek aan een  
     schrijnwerkerswerkplaats

 • Aspecten in verband met erfgoed: klassering, premies

 • Energiegerelateerde en budgettaire aspecten

 • Economische aspecten

 • Beslissingsondersteunende instrumenten: theorie en praktijk.

Watertraject
Opleidingsduur: 2 tot 3 dagen van 8 u

Doel:

 Ervoor zorgen dat de deelnemers de uitdagingen begrijpen in verband met het waterbeheer op landschapsniveau en 
op het niveau van de gebouwen, om een duurzame benadering te kunnen toepassen in het kader van hun beroepsuitoefening.

Dit zijn de onderwerpen die zullen worden behandeld:
 

 • Inleiding tot het waterbeheer.

 • Het regenwaterbeheer op landschapsniveau en op het niveau  

     van het gebouw aansnijden.

 • De benadering rond rationeel watergebruik en de alternatieve  

     bronnen voor drinkwater aansnijden.

 • De methodes voor de evaluatie en de voorafgaande  

     bepaling van de afmetingen van de voorzieningen en de beschik- 

     bare Brusselse hulpmiddelen voorstellen.

 • Workshops om zich vertrouwd te maken met het gebruik van de  

      Brusselse hulpmiddelen voor de voorafgaande bepaling van de  

     afmetingen van de voorzieningen voor regenwateropvang en -beheer.
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choolkit (opleiding en pedagogisch h lpmiddel)
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen van de opleiding:
 
 De opleiding bestaat uit verschillende delen: een herhaling 
van de basisprincipes met betrekking tot isolatie en luchtdichtheid en 
een voorstelling van elk hulpmiddel om de dag te beginnen. Vervolgens 
worden er werkgroepen samengesteld om elk hulpmiddel onder de 
loep te nemen en manieren te vinden om dit hulpmiddel tijdens de les te 
gebruiken. Dit deel is gebaseerd op uitwisselingen tussen deelnemers.

Deze kit bestaat uit 5 hulpmiddelen:

 • Maquette van een te renoveren Brussels huis

 • Hulpmiddel “bouwknopen” (wandaansluitingen)

 • Hulpmiddel “wetenschappelijk experiment”: isolatie van een huis”

 • Hulpmiddel “performante wand”

 • Systeem van het type “Condetti” voor 2-dimensionaal werk  

     op de wandaansluitingen.

hermogra e
Opleidingsduur: 2 dagen van 8 u

Doelstellingen:

 De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte (casestudy, 
basisprincipes van de meting van infraroodstraling) en een praktisch 
gedeelte (de camera klaarmaken en controleren, leren omgaan met het 
materiaal, praktijkwerken). Na deze twee opleidingsdagen zullen de 
deelnemers in staat zijn om een thermische camera juist te gebruiken en 
er het resultaat van te begrijpen.

Energiebeheer an het gebo w 
Opleidingsduur: 6 halve dagen van 4 u

Doelstellingen van de opleiding:

 Leer in 6 halve dagen tijd het energiesysteem van een gebouw uit te werken. Alle aspecten zullen worden aan-
gesneden, van de uitwerking van de monitoringbehoeften tot de opwekking en de opslag van de energie. De workshops 
zijn opgebouwd rond een modulair bouwproject dat in 2017 werd gerealiseerd door Brusselse studenten: het MØDÜL 
2.0-prototype.
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Wer e oek
Opleidingsduur: 4 u

Doelstellingen:

 • De deelnemers laten kennismaken met de technische realisaties naargelang van de bestudeerde thematiek

 • Een bezoek brengen aan een voorbeeldgebouw met focus op de EPB en de aspecten in verband met duurzaam bouwen

 • Sensibiliseren voor de impact van het milieu op de sector.

Programma van de opleiding: 

 • Dagelijkse behoeften en Demand Side Management

 • Bepaling van de afmetingen en installatie van een systeem  
     voor de opwekking van zonne-energie

 • Warmtepompen en energie-ef ciëntie

 • Eilandwerking en de uitdagingen ervan; poging tot automatisering

 • Elektriciteitsopslag en de uitdagingen ervan 

 • Monitoring en schematische voorstelling van de installaties.

nleiding tot de warmtepompsystemen
Opleidingsduur: 8 u

Doelstellingen van de opleiding:

 • De initiële vaardigheden van de deelnemers met betrekking  
      tot warmtepompen testen

 • De werkingsprincipes van vloeistoffen en mechanismen  
     opnieuw uitleggen

 • Samen met de deelnemers aan de installaties werken die  
      beschikbaar zijn in het CST

A raak  hergebr ik an bo wmaterialen
Opleidingsduur: 8 u

De doelstelling van de opleiding bestaat erin de deelnemers te sensibiliseren voor de waarde van de materialen waaruit 
een gebouw bestaat, en hen te laten kennismaken met manieren om anders te bouwen / te renoveren door deze materia-
len te integreren. Deze opleiding wil vooral een praktijkopleiding zijn. Hoewel theoretische modules absoluut noodzakelijk 
zijn, zullen deze op een praktische manier worden gegeven aan de hand van de ervaring van de stagiairs, praktische oefe-
ningen en de materialenbibliotheek. 

Deze opleiding zal het mogelijk maken om: 

 • de grondbeginselen rond afbraak te leren: autonomie, keuze van de geschikte hulpmiddelen en methodes, enz.

 • een initiatie in afbraak te krijgen: sortering van het afval, risicobeheer, gereedschap, enz.

 • de verschillende bouwondergronden te kennen en te herkennen (muren uit zwaar metselwerk, houtskelet,  

     ytong, gyproc/metalen binnenwanden …)
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