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Per 1 januari 2012 gaat het Bouwbesluit 2012 in. Een ingrijpende verandering voor iedereen die met gebouwen te maken

heeft. Maar, geen nood: wie z'n kennis snel en efficiënt op peil wil brengen, kan bij BOB Opleiding, Training en Advies

een Introductiebijeenkomst Bouwbesluit 2012 volgen. Docente Tessa Borgardijn: "Alle highlights komen hierin aan bod."

Prettig kennismaken met het Bouwbesluit 2012
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"Wat mij betreft zijn de 
bijeenkomsten een 

absolute aanrader."

Het Bouwbesluit beschrijft de bouwtechnische

voorschriften waaraan alle bouwwerken in

Nederland minimaal moeten voldoen. De hui-

dige versie dateert uit 2003; in de nieuwe

zijn de bouwtechnische eisen leesbaarder,

eenvoudiger en eenduidiger gemaakt. Tijdens

de Introductiebijeenkomsten Bouwbesluit

2012 staan de belangrijkste wijzigingen cen-

traal.

Begrijpelijke taal

Eén van de veranderingen in het Bouwbesluit

betreft de indeling. "Sommige eisen zijn ver-

huisd - binnen het Bouwbesluit zelf, maar ook

vanuit andere regelgeving - en het is handig

om te weten waarheen", aldus Borgardijn.

"Verder zijn veel voorschriften verduidelijkt,

bijvoorbeeld bij de afdeling Trappen. Werd

er eerst gewerkt met één ingewikkelde aanstu-

ringstabel en artikeltekst, waarbij het bijna

een puzzel was in welke tabel en kolom de

juiste eisen stonden, nu is er nog maar één

korte artikeltekst die verwijst naar één tabel

met alle eisen. Sowieso zijn er veel aanstu-

ringstabellen geschrapt en vereenvoudigd. Dit

tot opluchting van velen, want de meeste men-

sen vinden die maar ingewikkeld! Ook wordt

er een nieuwe systematiek voor brandveilig-

heidseisen gehanteerd, die overzichtelijker is

én in beter begrijpelijke taal."

Praktijk in theorie gebracht

Een gespecialiseerde werkgroep heeft het

afgelopen half jaar de juiste lesstof voor de

Introductiebijeenkomsten samengesteld en de

vertaalslag gemaakt naar praktijkbijeenkom-

sten en de ABW-opleiding. "Deze werkgroep

bestaat uit op-en-top-praktijkmensen: mana-

gers en adviseurs in bouwregelgeving, uitvoe-

ring en veiligheid. Ieder had z'n eigen invals-

hoek op het vakgebied, en vulde elkaar goed

aan." De leden van de werkgroep kwamen

regelmatig bijeen om elkaars interpretaties te

toetsen en op één lijn te blijven. "Ook contro-

leerden we elkaar: al het lesmateriaal werd

door minstens vier paar ogen bekeken. Ik

vond het een hele professionele samenwer-

king."

Zelf heeft Tessa op detacheringsbasis bij

diverse gemeentes gewerkt op het vlak van

Bouw- en Woningtoezicht. Momenteel is zij

senior medewerker vergunningverlening bij

de gemeente Haarlemmermeer. Als gediplo-

meerd docent verzorgt zij sinds 2009 bij

BOB de opleiding ABW Primair en

Praktijkbijeenkomsten Bouwbesluit

basiskennis en Bouwbesluit in de praktijk.

Borgardijn is eerder al betrokken geweest bij

het ontwikkelen van lesmateriaal. "Voor mij is

dit een optimale mix van theorie en praktijk."

Highlights

De Introductiebijeenkomsten zijn bedoeld

voor iedereen die kennis heeft van het

Bouwbesluit 2003. "Natuurlijk kun je ook zelf

aan de slag gaan, maar dat zal niet meeval-

len. Op eigen houtje de platte wettekst probe-

ren te doorgronden is een saai en langdurig

karwei. Zeker als je de inhoud ook nog eens

aan de praktijk wilt toetsen. Wij stippen in de

bijeenkomsten alle highlights aan. We helpen

de logica en verbanden te zien, zodat je de

stof sneller kunt doorgronden en in het

Bouwbesluit kunt terugvinden. Wat mij betreft

zijn de bijeenkomsten een absolute aanra-

der."

Tessa Borgardijn docente voor de opleiding
ABW Primair en Praktijkbijeenkomsten
Bouwbesluit: Basiskennis en Bouwbesluit: In
de Praktijk

De Introductiebijeenkomsten Bouwbesluit

2012 zijn er in twee versies. Een sessie van

een halve dag (S/BBIntro), wanneer u snel

en in grote lijnen geïnformeerd wilt wor-

den, of een sessie van een hele dag

(S/BBIntro1), voor een diepgaandere toe-

lichting. 

Wilt u meer weten over de Introductiebij-

eenkomsten Bouwbesluit 2012 of wilt u

zich direct aanmelden kijk dan op

bob.nl/bouwbesluit. U kunt ook contact

opnemen met opleidingsmanager Reitse

van der Galiën via 079 325 24 50 voor

de in-companymogelijkheden.

http://www.bob.nl/bouwbesluit

