EPA-WADVISEUR

Tijdens deze driedaagse training EPA-W leren we je stap voor stap het gehele
EPA-traject voor woningen.
Hoe stel ik alle invoer op de juiste wijze vast? Hoe maak
ik de benodigde oppervlakteberekeningen? Hoe voer ik
de verplichte inspectie uit? Hoe vertaal ik de opgenomen
gegevens naar een opnameformulier en hoe voer ik deze
in in het softwareprogramma? Hoe stel ik een energielabel op voor een woning? En tot slot: hoe analyseer ik de
gegevens?
Tijdens deze training bereiden we je voor op het Cito-examen Energieprestatiecertificaat Woningen en op het werk
als EPA-W adviseur. Onze EPA-W trainingen zijn zeer
praktijkgericht en worden gegeven door ervaren EPA-W
adviseurs.

NA DEZE CURSUS BEN JE OPTIMAAL VOORBEREID OP HET EXAMEN BIJ HET CITO!
Voor wie
Opzichters, (verhuur)makelaars en EPA-adviseurs die
zelfstandig opnames willen uitvoeren en/of energielabels willen afmelden. Met name voor opzichters bij
woningcorporaties, die energielabels gaan uitschrijven
is de cursus ‘EPA-W’ uitermate geschikt. Ook kun je
werkzaam zijn bij bijvoorbeeld gemeenten, bouwkundig
adviesbureaus, ingenieursbureaus of installatiebureaus.

Vooropleiding

Duur

Er wordt van je verwacht dat je beschikt over basis bouwkundige kennis.

3 dagen

Ook basiskennis van installaties is wenselijk. Heb je nog geen bouwkundige

Prijs

kennis dan wordt aangeraden een basiscursus bouwkunde te volgen als
vooropleiding.

Programma
Dag 1
•

Theorie; beleid en wetgeving

•

Opnameprotocol

•

Voorbespreking huiswerkopdracht

€ 1379,20 incl. BTW, arrangementskosten, materiaal en
certificaat van deelname excl. examen.
Docent
Cardo Nerden en Michel Klaassen
Locatie
Utrecht en Gouda (ook incompany op locatie)

Wat levert het op?

Dag 2
•

Nabespreking huiswerkopdracht

•

Theorie; installaties

•

Proefexamen oefenen (meerkeuzevragen en casus)

Na het volgen van de cursus EPA-W voor adviseurs:
•

Ben je goed voorbereid op het Cito examen
EPA-adviseur Energielabel woningbouw

•

Bezit je voldoende kennis om zelfstandig aan de
slag te gaan als EPA-W opnemer en/of adviseur

Dag 3
•

Bespreken proefexamen

•

Bespreken huiswerkopdracht

•

Oefenen met VABI-software

•

Ben je in staat zelfstandig een inspectie uit te
voeren bij woningen

•

Ben je op de hoogte van het gebruik van de VABI
software
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