Bouwoplossingen voor morgen
Goed isoleren is meer dan dik isoleren!

Opleidingsaanbod Duurzaam bouwen
2018

Opleidingen op maat van uw organisatie

Geselecteerde merken voor
duurzame bouwprojecten
Expertisecentrum voor
isolatie, luchtdichting, wind- en regendichting, controle

Onze visie

Selectiecriteria thema’s:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Doelen:
•
•
•
•

Goede bouwpraktijk overbrengen
Geïntegreerde oplossingen
Theorie & praktijk
Beleid sturen

Energiezuinig
Vermijden van bouwschade
Verhogen van comfort
Gezond voor bewoners en gebouw
Lange levensduur
Lage milieu-impact
Betaalbaar

Waarden:
•
•
•
•

Duurzaam
Competent
Menselijk
Betrouwbaar

Doelpubliek, erkenningen & partners
ISOPROC organiseert neutrale en/of productgebonden opleidingen, lezingen en demonstraties voor:
 Bouwprofessionelen: aannemers, werfleiders, dakdekkers, isolatieplaatsers…
 Voorschrijvers: architecten, EPB-verslaggevers, energiedeskundigen…
 Studenten in bouwopleidingen: technisch onderwijs, ingenieurs, architecten…
Onze lesgevers zijn architecten, ingenieurs, EPB-verslaggevers en aannemers.

ISOPROC is een erkende vormingsinstelling voor:







kmo-portefeuille (opleidingssubsidies)
FVB (opleidingssubsidies)
Vormelek (opleidingssubsidies)
Bouwunie (opleidingssubsidies voor Winteropleidingen)
Vlaams Energieagentschap (permanente vorming verslaggevers)
Orde van Architecten (permanente vorming architecten)

Enkele partnerorganisaties:
Confederatie Bouw – Bouwunie - VDAB – Syntra – SBM - Vlaams Energieagentschap (VEA) – CEVORA – OVED - Centrum Duurzaam Bouwen Orde van Architecten - Passiefhuisplatform (PHP) - CDR – KOMOSIE – BAS Bouwen - Faculteit Architectuur KU Leuven - Edutec / RTC…

Ons aanbod
Opleidingen à la carte














Bouwfysica
Wind- en luchtdichting
Regendichting
Thermisch isoleren
Akoestisch isoleren
Luchtdichtheidsmetingen
Thermografie
Bouwknopen (opleiding met INNOVISO B’OX)
Duurzaam bouwen
Passiefbouw, lage-energiebouw, BEN-bouwen
Praktijkopleidingen wind- en luchtdichting
Fabrieksbezoek (iQ3-cellulose)
Werfbezoeken

Bestaande opleidingen














Wind- en luchtdicht maar damp open isoleren
Totaalopleiding isoleren met iQ3 cellulose
Het compact plat dak: een interessant alternatief
Het hellend dak: totaaloplossingen
Bouwknopen – opleiding met INNOVISO B’OX
Duurzaam bouwen met houtskelet
Na-isoleren van daken en zoldervloeren
Binnenisolatie
Blowerdoortechnieker
Blowerdoor voor werfleiders en bouwverantwoordelijken
Luchtdichting voor elektriciens en installateurs centrale verwarming
Lucht-, wind en waterdichting rond schrijnwerk
Praktijkopleiding wind- en luchtdichting met luchtdichtingskubus

Deze thema’s kunnen toegepast worden op:
 Nieuwbouw en/of renovatie
 Massiefbouw en/of houtskeletbouw
U kiest de thema’s en wij werken voor u een
opleiding uit, op maat van uw organisatie.

Andere diensten
 Lunch met ISOPROC (presentatie bij de architect - thema naar keuze)
 Lezingen
 Demonstraties

Vraag het ons
Technische helpdesk
Heeft u een specifiek project waarbij u niet weet hoe u aan
de luchtdichting moet beginnen of heeft u specifieke
vragen over de uitvoering van de isolatie of bouwknopen?
Wij staan u graag bij in het bekijken van de verschillende
mogelijkheden om tot een effectieve en kostenbewuste
oplossing te komen. Daarbij bekijken wij uw plannen en
komen, indien gewenst, op uw werf(vergadering).

Andere diensten
 Hygrothermische simulaties (WUFI)
 Studie, (plan)advies en expertise bij bouwschade
 Metingen (blowerdoor & thermografie)

Contact
technical@isoproc.be
+32 15 62 19 35

Blijf op de hoogte

www.isoproc.be

Nieuwsbrief SOLUTIONS
Inschrijven via isoproc.be

www.innoviso.be

Nieuwsbrief INNOVISO
Inschrijven via innoviso.be

youtube.com/isoproc

Vraag uw opleiding aan

Bekijk ons volledig opleidingsaanbod
contact opleidingen
education@isoproc.be
+32 15 69 87 02

ISOPROC cvba
Boterstraat 23A
2811 Hombeek
info@isoproc.be
+32 15 62 39 35
www.innoviso.be

www.isoproc.be

