ABW 1 - Bouwtechnische regels
Doel
Na het volgen van deze module moet de deelnemer:
 inzicht hebben in de structuur en de systematiek van het Bouwbesluit
2012 en op hoofdlijnen weten welke voorschriften in dit besluit staan;
 weten wat de betekenis is van de hoofdindeling veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;
 kennis hebben van de betekenis van belangrijke begrippen in het
Bouwbesluit 2012, zoals: gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte,
verblijfsgebied, verblijfsruimte, functiegebied, functieruimte, bedgebied,
bedruimte, personenbenadering en andere en weten hoe deze begrippen
via de zogenoemde aansturingtabellen in de voorschriften van het
Bouwbesluit 2012 worden gebruikt;
 weten welke soort voorschriften van het Bouwbesluit 2012 van toepassing
zijn op nieuwbouw, bestaande bouw en niet permanente bouw;
 inzicht hebben in de structuur en de systematiek van de
Modelbouwverordening (MBV) en op hoofdlijnen weten welke
voorschriften in de bouwverordening staan; een bouwplan kunnen toetsen
aan Bouwbesluit 2012 en resterende artikelen Bouwverordening; de
Ministeriele regeling omgevingsrecht kunnen toepassen.
Voor wie?
(Aankomende) medewerkers die belast zijn of dat binnenkort zullen zijn met de
vergunningverlening of handhaving van bouwgerelateerde activiteiten bij
gemeenten, omgevingsdiensten en RUD's. Maar ook de medewerkers van
architecten en aannemers die veelvuldig met het gemeentelijk bouw- en
woningtoezicht te maken hebben kunnen deze of meer modulen volgen. Voor
bezitters van een HBO-diploma of hoger bestaat de mogelijkheid deel te nemen
aan de verkorte versie van deze module.
Inhoud
 Bouwbesluit 2012;
 Besluit Omgevingsrecht (Bor), bouwtechnisch;
 Modelbouwverordening, bouwtechnisch;
Werkwijze
Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden, praktijksituaties en gerichte vragen,
die in de lessen gezamenlijk worden opgelost, wordt de cursusstof behandeld.
Opleidingsduur
6 middag/avondbijeenkomsten
Groepsgrootte
18 personen
Studiebelasting
66 uur

Soort afrondingsdocument
Deze module wordt met een schriftelijk tentamen afgesloten. Je ontvangt een
tentamenbewijs ABW1- Bouwtechnische Regels.
Vervolgopleiding
Overige modulen ABW 1;
Module bouwbesluit van ABW 2.
Toelatingsvoorwaarden
Ten minste het diploma MBO Bouwkunde op niveau 4 of MBO 4 diploma c.q.
werk- en denkniveau en het diploma van de BOB-opleiding Elementaire
Bouwkunde A.
Graag ontvangen we bij de aanmelding een kopie van het behaalde diploma en
cijferlijst. Zonder deze gegevens kunnen wij de aanmelding niet in behandeling
nemen. De kopieën kunnen worden toe gevoegd tijdens het aanmelden of
gemaild naar blaauw@bob-kob.nl.
Heb je wel MBO niveau 4 behaald door EVC maar beschikt je niet over de
diploma’s dan kan je bij BOB bv een test afleggen. In deze test wordt het MBO
niveau op cognitief niveau bepaald. Voldoe je aan het niveau dan kan je
instromen in de opleiding ABW 1.
Vraag onze opleidingsadviseur naar de kosten van deze test.

