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Leerstof 
Bij de verschillende bouwfysica-vakken is kennis van dit onderwerp nodig. Bouwregelgeving wordt daarom  in 
het begin van de cursus behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de plaats die Bouwbesluit inneemt binnen de 
bouwregelgeving en wordt Bouwbesluit voornamelijk vanuit de technische invalshoek behandeld. Ook de 
juridische aspecten die van belang zijn om de systematiek van Bouwbesluit te begrijpen komen aan bod. 
 
Aandacht wordt besteed aan het op een correcte wijze interpreteren van de voorschriften van Bouwbesluit , als 
basis voor het kunnen toepassen daarvan bij de bouwfysica-vakken.  
 
In dit deel van de cursus wordt behandeld: 
 de plaats van Bouwbesluit; 
 het omgaan met Bouwbesluit; 
 hoe omgaan met renovatie, rechtens verkregen niveau, functiewijziging, gelijkwaardigheid; 
 toepassen van Bouwbesluit in algemene zin en in relatie tot specifieke bouwfysische onderwerpen. 
 Dit vak wordt niet apart getentamineerd. 
 
Leerdoelen 
De cursisten moeten: 
 globaal weten welke plaats Bouwbesluit inneemt ten opzichte van andere voorschriften; 
 de inhoudelijke nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit kunnen lezen en correct kunnen interpreteren; 
 kunnen bepalen welke NEN-normen, NEN-EN normen of delen daarvan in het kader van Bouwbesluit van 

toepassing zijn; 
 weten hoe te werk moet worden gegaan om tot het oordeel te komen of een oplossing als een 

‘gelijkwaardige oplossing’ mag worden beschouwd; 
 globaal weten hoe bij verbouw, tijdelijke bouw, bestaande bouw en functiewijziging met Bouwbesluit moet 

worden omgegaan; 
 de betekenis van kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen kennen; 
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Onderdeel  Weten Inzien Toepassen Integreren 
Plaats van het Bouwbesluit in relatie tot 
Woningwet en andere wetten en besluiten 

X   
 

Documenten die deel uitmaken van het 
Bouwbesluit  X  

 

Opbouw en toepassingsgebied van het 
Bouwbesluit 

  X 
 

Uitgangspunten van het Bouwbesluit  X   

Werken met de aansturingstabellen X    
Toepassing voorschriften verbouw en tijdelijke 
bouw 

X    

Systematiek prestatie-eis   X  

Belangrijke begrippen  X   

Bouwfysische oplossingen X  X X 

Gelijkwaardige oplossingen X  X  

CE-markeringen  X   

     

 


