Bouwbesluit: In de praktijk
Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Bouwbesluit 2012 in
de Praktijk’ sluit aan op de workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ en is dus bestemd voor degenen
die op de hoogte zijn van de structuur en systematiek van het Bouwbesluit en kennis hebben van
de begrippen die worden gehanteerd, maar onvoldoende ervaring hebben met het toetsen van
bouwplannen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Deze workshop is ontwikkeld op verzoek
vanuit de praktijk.

Inhoud
Inleiding,
Begrippenkader van het Bouwbesluit en de samenhang er van,
Gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, functiegebied,
functieruimte, bedgebied, bedruimte, aantal personen, gelijkwaardigheid en verbouw,
Woningbouw: vrijstaande woning, galerijwoning, 2-onder-1- kapwoning,
Utiliteitsbouw: kantoorgebouw (exploitatie), winkelcentrum, hal/showroom/kantine etc. of
parkeergarage.
Het bouwplan bestaat uit een appartementengebouw met een wijkzorgkantoor, Chinees-Indisch
restaurant en een supermarkt op een ondergrondse parkeergarage. Op de begane grond zijn open
verhuurbare ruimten geprojecteerd. Door BOB bv is de begane grond ingedeeld als een
wijkzorgkantoor, Chinees-Indisch restaurant en een supermarkt.
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Toelatingsvoorwaarden
Men dient basiskennis te hebben van het Bouwbesluit of de workshop Bouwbesluit Basiskennis of
een Introductiebijeenkomst Bouwbesluit te hebben gevolgd.

Voor wie?
Personen die werkzaam zijn bij:
(professionele) opdrachtgevers;
project- en planontwikkelaars;
advies- en architectenbureaus;
toetsende instanties;
bouw- en Aannemingsbedrijven (werkvoorbereiding);
toeleveranciers;
makelaarskantoren;
vastgoedbeheerders;
woningcorporaties;
bouw- en woningtoezicht;
private borgers.

Opleidingsduur
2 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte
20 personen

Achtergrondinformatie
Doel
Door zelfwerkzaamheid in kleine groepen doet de deelnemer kennis en ervaring op in het
beoordelen van bouwplannen aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit. De deelnemer
maakt op een directe, interactieve en praktische wijze kennis met de inhoud van het Bouwbesluit
en leert een eenvoudig tot redelijk complex bouwplan te toetsen aan de technische bepalingen van
het Bouwbesluit. De deelnemer is in staat om de regelgeving op een redelijk niveau te interpreteren
en weet op welke onderdelen adviezen van derden ingewonnen moeten worden.

Werkwijze
De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van casussen. Het is mogelijk
praktijkvoorbeelden en/of vragen aan te dragen, die tijdens de bijeenkomsten worden behandeld.

Vervolgopleiding
Brandveiligheid en Bouwbesluit.
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Toetsing
Soort afrondingsdocument
Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.

Prijs
€ 950,- exclusief btw.
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