ABW 2 Bouwbesluit 2012
Doel
Na het volgen van deze module moet de deelnemer:
 het Bouwbesluit 2012 kunnen toepassen;
 de regeling "Bouwbesluit 2012” kunnen toepassen;
 begrippen als verblijfsgebied, bezettingsgraad, gebruiksfunctie,
brandcompartiment ed. kunnen beschrijven en toepassen;
 een bouwplan kunnen toetsen aan Bouwbesluit 2012 en
Bouwverordening;
 kunnen inschatten welke consequenties een bepaalde keuze heeft voor de
toets aan het Bouwbesluit 2012, alsmede dit uitleggen aan de aanvrager;
 verbanden kunnen zien tussen artikelen in het Bouwbesluit 2012 en de
bouwverordening;
 kunnen uitleggen welke oplossingen leiden tot een bouwplan dat voldoet
aan de regelgeving indien dat eerst niet het geval was;
 "slimmigheden” kunnen toepassen als de krijtstreepmethode, ruimten een
andere gebruiksfunctie geven, etc.;
 kunnen bepalen wanneer een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie
vereist is;
 kunnen bepalen wanneer een gebruiksvergunning nodig is en aangeven
wat hiermee wordt geregeld;
 kunnen bepalen of een sloopvergunning of sloopmelding nodig is;
 kunnen bepalen wanneer een bodemonderzoek nodig is.
Voor wie?
Medewerkers die reeds enige tijd belast zijn met de vergunningverlening of
handhaving van bouwgerelateerde activiteiten bij gemeenten,
omgevingsdiensten, RUD's, medewerkers van architecten en aannemers die
veelvuldig met het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht te maken hebben
kunnen deze of meer modulen volgen.
Inhoud
 Bouwbesluit 2012;
 Besluit Omgevingsrecht, bouwtechnisch;
 Ventilatie en daglichttoetreding.
Werkwijze
Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden, praktijksituaties en gerichte vragen,
die de deelnemers individueel moeten kunnen beantwoorden, wordt de
cursusstof behandeld. Het accent ligt op het zelfstandig leggen van verbanden
tussen de verschillende wetten, verordeningen, besluiten en overige regels. Het
tempo ligt hoog. De deelnemers worden geacht de huiswerkopdrachten thuis te
maken.
Opleidingsduur
6 middag/avondbijeenkomsten
Groepsgrootte
18 personen

Studiebelasting
68 uur
Soort afrondingsdocument
Deze module wordt met een schriftelijk tentamen afgesloten. De deelnemer
ontvangt een tentamenbewijs ABW2 - Bouwbesluit 2012.
Vervolgopleiding
Overige modulen ABW 2;
Diverse trainingen;
Diverse praktijkbijeenkomsten.
Toelatingsvoorwaarden
 Ten minste 2 jaar relevante werkervaring én
diploma HBO Bouwkunde óf
 diploma ABW/1 van maximaal 5 jaar oud óf
 diploma ABW Primair danwel certificaat Bouwtechnische Regels van
maximaal 5 jaar oud.
 Degenen die deelnemen op grond van een diploma ABW 1 of ABW Primair
danwel een certificaat Bouwtechnische Regels dienen tevens een HBO
toets met goed gevolg af te leggen indien zij niet beschikken over een
HBO-diploma.
Graag ontvangen we bij de aanmelding een kopie van het diploma en
cijferlijst van de deelnemer. Zonder deze gegevens kunnen wij de
aanmelding niet in behandeling nemen. De kopieën kunnen worden
toegevoegd tijdens het aanmelden of gemaild naar blaauw@bob-kob.nl.

