Teach the teacher!
Praktisch
Waar en wanneer
20 februari
Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementsraat 22-24 – auditorium G22, 9000 Gent
van 9 tot 16.30 uur
1, 8 en 14 maart
VDAB Hamme
Meulenbroekstraat 2, 9220 Hamme
van 8 tot 16.30 uur, 14 maart tot 12.30 uur
Prijs
Eenmalig kosteloos aanbod
(normale kostprijs: € 450 per persoon)
Inclusief broodjeslunch
Inschrijven
Online via www.bouwwijs.be/scholen
Meer info
www.bouwwijs.be/scholen
dubo@oost-vlaanderen.be
09 267 78 38

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de
Provincie Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen,
Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Woonwijzer Meetjesland en
Erov, in samenwerking met MilieuAdviesWinkel en met steun van de
Vlaamse Overheid.

V.u.: Jozef Dauwe, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Opleidingsaanbod voor leerkrachten
hout, bouw en technieken

Slim bouwen
20 februari
1, 8 & 14 maart
2018

Algemene dag: benoveren - renovatie
dinsdag 20 februari 2018

·
		
·
·
		
De opleiding ‘Slim bouwen’
bestaat dit jaar uit vier
opleidingsdagen. De theorie wordt
afgewisseld met praktijk: je gaat zelf
dingen uittesten en maken.
Aan de hand van workshops en
praktijkvoorbeelden bieden we
concrete lesondersteuning aan.
Op deze manier heb je als
leerkracht voldoende bagage
om jouw leerlingen maximaal
voor te bereiden op slim
bouwen op de werkvloer.

Langetermijndoelstellingen Vlaams beleid (renovatiepact woningpas – epc+;
renovatieadvies, S-peil,…)
Voorstelling van enkele succesvolle woningrenovatieprojecten
Voorstelling van het Odisee rehab project - bouwtechnische evaluatie
van een bestaand gebouw

Themadag 1 & 2: binnenisolatie muren
donderdag 1 en 8 maart 2018 – telkens een halve dag theorie
en een halve dag praktijk
Dit is een erkende opleiding met examen, vastgelegd door het Vlaams
Energie Agentschap (VEA) in functie van het behalen van een certificaat
van bekwaamheid ‘aannemer binnenisolatie van buitenmuren’. Premies
voor binnenisolatie bij de netwerkbeheerder kunnen enkel aangevraagd
worden voor werken uitgevoerd door een bedrijf met certificaat of onder
begeleiding van een architect.

Vrijblijvend examen op 8 maart 2018. Voor aanvang van het examen krijg je nog
voorbereidingstijd.

Theorie
· Module 1: inleiding - basis bouwfysica - keuze van binnenisolatieconcept
· Module 2: methodologie - voorafgaande inspectie - aandachtspunten 		detaillering
· Module 3: essentiële principes subsidies

Praktijk
· Dampopen concept met dampscherm Gyproc Metal Stud 		 comfortpanel 32 Gyproc-Isover
· Dampdicht concept Thermogryp comfort EPS met mechanische bevestiging
		Gyproc
· Dampdicht concept Eurothane G met verschillende bevestigingen Recticel
		Insulation
· Dampopen capillair concept Multipor Xella
Tijdens het praktijkgedeelte wordt de plaatsing, verwerkingswijze, detaillering
besproken en gedemonstreerd.

Instapvereisten
· Ervaring hebben in het plaatsen van gipswanden, stukwerk, binnenschrijnwerk
		 of isolatiewerken.
· Algemene dag gevolgd hebben.

Themadag 3: verstandig ventileren
woensdag 14 maart 2018 – 8.30 tot 12.30 uur

· Toelichting van de TV 258 – praktische gids voor de basisventilatiesystemen
		 voor woongebouwen
· Praktische toepassingen
Om aan deze dag te kunnen deelnemen, moet je de algemene dag gevolgd hebben.

