Energieprestatie Adviseur Woningen Basis (EP-W/B)
Door de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem en de opheffing van het vereenvoudigd
Energielabel, stijgt de vraag naar vakbekwame Energieprestatie Adviseurs. Deze cursus stoomt jou
helemaal klaar voor het landelijk examen EP-W/B. Eerst volg je op eigen tempo en in jouw eigen tijd
een E-learning, waardoor jij op jouw manier kennis kan maken met de lesstof. Videolessen
terugspoelen, opnieuw bekijken of 1.5 x versnellen? Het is allemaal mogelijk. Zodra alle stof er goed
in zit, ben je klaar voor onze aanvullende tweedaagse klassikale dagen* (meet ups), waarin een
specialist jou alle ins en outs van het vak bijleert.
* tweedaagse meet up dagen zijn ook online bij te wonen. 10 minuten voor aanvang van de cursus
ontvang je een link van de docent.
BOB biedt deze cursus aan in samenwerking met Onze Joost. Als je twijfelt over welke cursus het
beste bij jou past, neem dan contact met ons op.

Lesdata en inschrijven
Klik op ‘inschrijven en rooster(s)’, daarna op ‘Interesselijst’ en ‘Doorgaan’ voor lesdata en
inschrijven.

Inhoud
Kennis opdoen via E-learning
Een complete voorbereidende online videotraining: ongeveer 14 videolessen van 30 tot 50 minuten.
Elke les wordt afgesloten met 3 kennisvragen om te kijken of je de behandelde stof goed onder de
knie hebt, waarna de volgende les wordt gestart.
De onderwerpen die in de videolessen behandeld worden zijn:
Energieprestatie ‘van 0 tot nu’ en exameninfo
BRL 9500-U en het opnameformulier
ISSO 82.1 en het opnameprotocol
Schematiseren
Algemene rekenzone gegevens
Thermische schil
Verwarming
Ventilatie
Tapwater
Energieproductie
Representatieve woningen
Beschaduwing
Behandeling oefenexamens van de ISSO
Software

Klassikale lesdagen
In deze aanvullende lesdagen worden er naast de mogelijkheid van het stellen van vragen ook extra
oefeningen en oefenexamen met je doorgenomen.

Voor wie?
Ben je nog geen vakbekwaam Energieprestatie Adviseur? Dan is deze cursus iets voor jou! Een
basis van bouwkundige en installatietechnische kennis is een pre.
Nog geen bouwkundig of installatietechnische kennis? De E-learning energieprestatie en
bouwkunde tilt je naar het juiste niveau.

Opleidingsduur
Online videolessen in combinatie met 2 cursusdagen (dag 1 en dag 2).

Achtergrondinformatie
Doorgroeimogelijkheden
Energieprestatie Woningen Detail: Wil je graag de energieprestatie van
nieuwbouwwoningen opnemen, of kunnen rekenen aan EPV-projecten? De cursus
Energieprestatie Detail stoomt jou klaar voor het landelijk examen.
Onderhoudsadviseur (NEN 2767 & MJOB): In deze driedaagse cursus leer je een
persoonsonafhankelijk oordeel te geven over de staat van het gebouw of de woning. Dit doe
je volgens de NEN 2767. Vervolgens vertaal je deze meting naar een duurzaam meerjaren
onderhoudsplanning en -begroting (DMJOP of DMJOB).
Maatwerkadvies Energieprestatie Woningen: Geef advies op (duurzame) adviezen op
maat door meer inzichten te krijgen in bouwfysische aspecten.

Extra bijzonderheden
De BRL 9500-W en de ISSO 82.1 Methode 2020 bestel je zelf op www.isso.nl. De kosten
daarvan vallen buiten deze cursuskosten.
Bij veranderingen in het Covid-19 beleid vinden de fysieke klassikale lessen, online plaats.
Bij deze training is lunch inbegrepen.
De genoemde kosten zijn exclusief het examen.

Examen
Nu je beschikt over alle kennis, om woningen op te nemen en af te melden volgens de
Basisopnamemethodiek: de ISSO 82.1 2020 en Energieopname methodiek BRL 9500-W, ben je
goed voorbereid op het landelijk examen voor EP- W/B. Na het behalen van het examen ben je een
vakbekwaam Energieprestatie Adviseur.
Het examen wordt afgenomen door een extern exameninstituut. De examenkosten zitten niet bij
deze training in begrepen.
Je kan je bij de volgende exameninstituten aanmelden:
Examenpark
Cito

Prijs
Voor een investering van € 1.000,00 volg je de volledige online videotraining, gevolgd door 2
klassikale cursusdagen. De datum van de cursusdagen kun je zelf bepalen. De klassikale dagen
kan je ook digitaal (via Zoom) volgen. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier.
Ons advies is om deze combinatie van E-learning en klassikaal te volgen. Op verzoek kan ook
alleen de E-learning aangeschaft worden tegen een tarief van € 400,00.

Note:
Je meldt je zelf aan voor het examen bij 't ExamenPark of Cito. De examenkosten vallen
buiten deze cursuskosten.
De BRL 9500-W en de ISSO 82.1 Methode 2020 bestel je zelf op www.isso.nl. De kosten
daarvan vallen buiten deze cursuskosten (want veel bedrijven hebben reeds een abonnement
www.kennisbank.isso.nl).
Je krijgt les van een specialist bomvol kennis en praktijkervaring.
Om ervoor te zorgen dat je samen met je medestudenten op een veilige manier de lessen
kunt volgen, houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. We werken met kleine
groepen, zodat iedereen ver genoeg uit elkaar zit.
Bij klas op locatie is de lunch niet bij de kosten inbegrepen. De kosten van de lunch worden
bij het boeken van de cursusdag aan je doorgegeven
Het is mogelijk om je WIJ TECHNIEK/OTIB WAARDEBON hiervoor in te zetten. Voor het
aanvragen kijk even bij WIJ TECHNIEK.

