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Trainen bij PTC+ is altijd écht!

Trainingen warmtepompenTrainingen warmtepompen
NIEUW

Bekijk deze nieuwe trainingen 
op www.ptcplus.com, 

Expertisecentrum Koudetechniek 
en schrijf je direct in!

Of bel voor meer informatie
088 020 64 00 of 06 20 01 24 56

Haal het verplichte 
certifi caat bij PTC+

Expertisecentrum Koudetechniek

Let op! Vanaf medio september, verplichte certifi cering vereist!

PTC+ is een geaccrediteerd trainingscentrum
(www.qbisnl.nl)
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Op dinsdag 11 juni is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend door 
AcademyNL, DWA en ISSO. Al hun 
cursussen over energetische verduurza-
ming van de gebouwde omgeving wor-

den ondergebracht 
op een gezamenlijke 
website. Door deze 
samenwerking be-
ogen de instituten 
een efficiënte inzet 
van hun specifieke 
kennis, mensen en 
middelen binnen de 
sector.

Onder de noemer 
Duurzame Opleiders 
bieden de drie gere-
nommeerde institu-

ten een complementair cursusportfolio 
aan. Hiermee wordt de bouwkolom 
goed geïnformeerd over de cursussen 
van de drie instituten. Het gezamenlijke 
aanbod maakt het voor geïnteresseer-

den eenvoudig een keuze te bepalen. 
Direct is duidelijk waar, wanneer en bij 
welk instituut een bepaalde cursus is te 
volgen. 

CURSUSAANBOD
De Duurzame Opleiders richten een 
website in met het totale aanbod. Het 
gaat om circa 75 cursussen met the-
ma’s als ventilatie, duurzame utiliteits-
bouw, zonne-energie, warmtepompen, 
energiezuinige woningbouw en passief 
bouwen. De cursussen zijn gericht op 
diverse beroepsgroepen in de bouwko-
lom. Zo zijn er cursussen voor zowel ad-
viseurs en managers als voor ontwikke-
laars en installateurs. De officiële start 
is op 24 september tijdens het Passief-
Bouwen Event 2013 in Den Bosch.

samenwerking opleiders in duurzaamheid

De cursussen van BodemEnergieNL zijn in 2012 geheel herzien en inmiddels on-
dergebracht in de Leergang Bodemenergie. Deze leergang is opgebouwd uit ze-
ven cursusmodulen, die inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd. Er is een basiscursus 
en er zijn cursussen voor gevorderden. De basiscursus is breed georiënteerd en 
geschikt voor een breed scala aan doelgroepen, zoals installatiebedrijven, wo-
ningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars et cetera. De cursussen voor 
gevorderden zijn gericht op de partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
ontwerp, realisatie en oplevering. Bij de cursussen voor gevorderden is het moge-
lijk om in een zogenoemd CITO-examen de opgedane kennis te toetsen. Mede 
hierdoor is er sprake van onafhankelijke kwaliteitsborging en een vorm van onaf-
hankelijke bewijsvoering voor het afleggen van de cursus met goed gevolg. Deze 
examens dienen daarnaast als ondergrond voor certificering.

CURSUSOveRziCht
succesvol Realiseren van Bodemenergie: 8 oktober 2013.
Bodemenergie voor Overheden: 29 oktober en 5 november 2013. 
Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie: 3, 10 en 17 september 2013.
specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond:  
26 september, 3 en 10 oktober 2013.
specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen:  
23 en 30 september 2013.
specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen: 
21 en 28 november 2013. 
exploitatie open en gesloten systemen: 4 en 11 november 2013.

iNfORmAtie OveR kOSteN iN iNSChRijviNg: 
www.bodemenergienl.nl/actueel/cursussen. Overigens verwijst BodemenergieNL 
ook naar cursussen die door de Warmtepomp Academy worden gegeven. Meer 
informatie daarover kan worden gevonden op de site www.warmtepomp-aca-
demy.nl
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Cursusoverzicht BodemenergienL
Op 15 en 16 oktober vindt in Nürn-
berg de derde Heat Pump Summit 
plaats. Er wordt onder andere gede-
batteerd over de rol die smart grids 
gaan spelen bij de toekomstige uitrol 
van warmtepompen en zal worden 
besproken wat de potentie is van hy-
bride warmtepompsystemen. Verder 
wordt uitvoerig ingegaan op de hui-
dige stand van zaken rond de techni-
sche doorontwikkeling van warmte-
pompen, de situatie in de Europese 
warmtepompmarkt, mogelijkheden 
voor industriële en commerciële 
toepassingen en Europese wet- en 
regelgeving. Naast de conferentie 
wordt ook een Foyer-Expo gehou-
den waar leveranciers van warmte-
pompen en warmtepomponderde-
len hun nieuwste producten kunnen 
presenteren en in gesprek kunnen 
gaan met conferentiebezoekers. 
Meer informatie:
www.hp-summit.de

15-16 oktober:
Heat Pump summit




