BINNENISOLATIE VAN BUITENMUREN
Vanaf 1 januari 2017 wordt de isolatie van een muur via de binnenzijde ondersteunt door een premie. De werken moeten echter worden begeleid
door een architect of de werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid.
Om u de mogelijkheid te bieden dit certificaat te behalen, kan u bij uw lokale confederatie terecht voor een opleiding met examen.
Door het Vlaams Energie Agentschap wordt een vrijblijvende oriëntatietest aangeboden om na te gaan of de beschikbare kennis voldoende is
om enkel de korte opleiding te volgen. De test kan online ingevuld worden op de volgende website:
http://www.energiesparen.be/binnenisolatie/aannemers
Advies bij de vrijblijvende oriëntatietest:
Indien score =< 60%: advies om de volledige opleiding te volgen
Indien score tussen 60 – 80%: advies: het volgen van de volledige opleiding kan uw slaagkansen verhogen
Indien score >= 80% advies: het volgen van de korte opleiding kan waarschijnlijk volstaan
Programma
Lange opleiding
Module 1:
Inleiding
•
Scope
•
Typologie van de te isoleren muur
•
Verschillende na-isolatietechnieken
Basis bouwfysica
•
Warmte-, water- en damptransport
•
Condensatie
•
Luchtdichtheid
Keuze van het binnenisolatieconcept
•
Methodologie
•
Bepaling van de isolatiedikte
•
Binnenisolatiesystemen

Korte opleiding
Module 3:
Wettelijk kader
Subsidieregeling
Essentiële aspecten bij de plaatsing van
binnenmuurisolatie

Module 2:
Methodologie
Voorafgaande inspectie
- Zichtbare schade
- Blootstelling aan vocht en vorst
- Materiaalkarakteristieken
- Binnenklimaat
Aandachtspunten
Detaillering
Case Study
Module 3:
Wettelijk kader
Subsidieregeling
Essentiële aspecten bij de plaatsing van
binnenmuurisolatie
Data
Korte opleiding
Sint-Niklaas
Kortrijk
Zwijnaarde

woensdag 1 februari 2017
maandag 20 februari 2017
maandag 20 maart 2017

18u30 – 20u30
18u30 – 20u30
18u30 – 20u30

Lange opleiding
Sint-Niklaas
Brugge
Zwijnaarde

donderdag 9 februari 2017
dinsdag 23 februari 2017
woensdag 22 maart 2017

08u30 – 17u30
08u00 – 17u00
08u30 – 17u30

Prijs

KORTE OPLEIDING
LANGE OPLEIDING

LEDEN
€ 101
€ 259

NIET-LEDEN
€ 136
€ 350

FVB-TUSSENKOMST
€10/ u
€10/u

FVB: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124
Cevora: gratis voor bedienden PC 200 | vanaf 2017 onder voorbehoud
Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be

www.opleidingindebouw.be

Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus

