
Het programma
De cursus omvat elf lesblokken van steeds 2½ uur en is als volgt ingedeeld:

Les 1: Inleiding
 Technische en marktontwikkelingen

 Maatvoering en esthetica

 Toleranties van materialen en constructie

 Montagetoleranties
 Temperatuursvervormingen (o.a. plooiingen)

 Invloed van de detaillering op het eindresultaat (o.a. strakheid, aanzien)

Les 2: Statica
 Belastingen, veiligheidsklassen

 Toetsingscriteria, rekenmethoden

 Bevestiging aan achterconstructie

 Constructief gedrag van sandwichpanelen

Les 3: Water- en winddichtheid
 Principes van water- en winddichting
 Eisen te stellen aan water- en winddichtheid (bevestiging, overlappen, voegen etc.)

 Water- en winddicht detailleren

 Dichtingsmaterialen

Les 4: Warmte- en vochthuishouding
 Principes van warmtetransport

 Koudebruggen, luchtstromingen

Les 5: Warmte- en vochthuishouding
 Principes van vochttransport

 Oppervlakte- en inwendige condensatie
 Ventilatie en nachtelijke uitstraling

Les 6: Duurzaamheid
 Externe en ontwerpinvloeden op levensduur

 Beschermingssystemen en hun prestaties

 Keuze van juiste beschermingsmethode

 Kleur en kleurtolerantie

Les 7: Praktijkvoorbeelden, oefenvragen

Les 8: Warmte- en vochthuishouding
 Warmte- en vochttechnisch juist ontwerpen

Les 9: Constructiesystemen en detailleringen
 Binnendoosconstructies

 Sandwichpanelen

Les 10: Constructiesystemen en detaillering - vervolg

Les 11: Eindtoets (facultatief)

CURSUS METALEN

GEVELS EN DAKEN

THEORIE 2013

OOM-subsidie mogelijk



Algemeen
De toepassing van metalen gevels en daken heeft de laatste 50 jaren een stormachtige ontwik-
keling doorgemaakt: in 1950 was het materiaal nog volstrekt onbekend, nu komt u het letterlijk
overal tegen. Na deze kwantitatieve groei maakt het materiaal in de laatste vijftien jaren een
enorme kwalitatieve groei door: van eenvoudige opslaghal naar hoogwaardig kantoorgebouw,
van enkel plaatje naar hoogwaardige dak- en gevelsystemen.

Hierop inspelend biedt Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V., de samensteller van het stan-
daardwerk "Handboek voor duurzame metalen gevels en daken" en mede-auteur van de ‘Kwa-
liteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken, (in nauw overleg met de branchegroepen Dumebo
DWS en MDG) een cursus aan die op inzichtelijke en heldere wijze alle vragen beantwoordt,
zoals:

 Wat zijn de consequenties van het Bouwbesluit 2012 voor metalen gevels en daken?

 Wat staat er in de vernieuwde Kwaliteitsrichtlijn en wat betekent dit voor u?
 Hoe beïnvloedt u de esthetische kwaliteit van gevels in positieve zin en waaraan moet

minimaal worden voldaan?

 Wat zijn nog te accepteren maattoleranties?

 Met welke gevel-/daksystemen haalt u een Rc = 3,5 m2K/W, of hoger, en hoe kunt u aan
de luchtdichtheidseis voldoen?

 Wanneer kan er inwendige en/of oppervlaktecondensatie ontstaan en hoe is dit te voor-
komen?

 Wat zijn de belangrijkste oorzaken van lekkages?

 Diagonaal of toch horizontaal monteren?
 Welke coating biedt onder welke condities de beste bescherming?

 Hoe ontwikkelt u goede gevel- en dakdetails?

 Welke mogelijkheden bieden opbouwsystemen en wat zijn daarbij de risico’s?

 Hoe beoordeelt u de vele beschikbare sandwichpaneelsystemen, wat zijn hun mogelijk-
heden en beperkingen en hoe ontwerpt u daarmee?

In de komende cursus zijn de laatste veranderingen in het Bouwbesluit en in de Kwaliteitsricht-
lijn verwerkt.
De geboden informatie kan iedereen die betrokken is bij de gevel- en/of dakenbouw proble-
men (en dus geld) besparen en voordeel bieden.

Voor wie is de cursus bestemd?
De ‘Cursus metalen gevels en daken – theorie’ is bestemd voor:

 Medewerkers van gevel- en/of dakenbouwers (verkopers, werkvoorbereiders, tekenaars/
constructeurs, projectleiders, uitvoerders)

 Medewerkers van leveranciers van gevel- en dakproducten

 Medewerkers van architectenbureaus en van bouwkundige adviesbureaus
 Medewerkers van opdrachtgevers en van aannemingsbedrijven

 Medewerkers van bouwkundige diensten

Bij de cursus behoort een cursusdictaat met de nieuwste informatie en inzichten.
De Kwaliteitsrichtlijn dient als leidraad voor de cursus. De inhoud sluit aan op de ‘Cursus Meta-
len Gevels en Daken – Praktijk’. De docenten zijn deskundigen uit de praktijk met kennis van de
theorie. Per les kan huiswerk worden gegeven. Geslaagden ontvangen een diploma.

De waarde van de cursus
De ‘Cursus metalen gevels en daken – theorie’ is de door de Stichting Oom (scholingsstichting
van de Metaalunie) opgenomen opleiding op het gebied van metalen gevels en daken. De
Dumebo DWS (grootste branchegroep op het gebied van de metalen gevel- en dakenbouw)
heeft de cursus opgenomen in haar opleidingsprogramma. De afgelopen jaren is de cursus
meer dan 30x door ons verzorgd en hebben meer dan 800 cursisten de cursus met goed gevolg
afgesloten.

Data en locatie
Les 1 en 2: maandag 11 maart
Les 3 en 4: maandag 18 maart
Les 5 en 6: maandag 25 maart
Les 7 en 8: maandag 8 april
Les 9 en 10: maandag 15 april
Examen: maandag 22 april
(data onder voorbehoud)

De organisator houdt zich het recht voor het programma te wijzigen.
Bent u op één van de dagen verhinderd, dan ontvangt u de behandelde cursusstof per post.

Kosten
De kosten van de ‘Cursus metalen gevels en daken – theorie’ bedragen € 1.785,- exclusief
B.T.W. Inbegrepen zijn dictaten, koffie, lunch, eindtoets en diploma. Neemt u niet deel aan de
eindtoets dan bedragen de kosten € 1.685,- all-in exclusief B.T.W.
Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt (afhankelijk van CAO).

Aanmelden en inlichtingen
U kunt zich aanmelden via de e-mail (info@gevelsendaken.nl). Plaatsing geschiedt op volgorde
van betaling. Het maximum aantal cursisten bedraagt 20.
Voor nadere inlichtingen kunt u vragen naar ir. J.H.Th.O. (Otto) Kettlitz, tel. 070 307 8910.

Over Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V.
Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. te Rijswijk en Zwolle maakt onderdeel uit van de
Nieman Groep en is een adviesbureau en erkend opleidingsinstituut gespecialiseerd in de ge-
vel- en dakenbouw. Door haar jarenlange ervaring heeft zij een grote expertise opgebouwd. Zij
mag een aanzienlijk aantal gevel- en dakbedrijven, aannemersbedrijven, architectenbureaus en
projectontwikkelaars en andere partijen betrokken bij de gevel- en/of dakenbouw, tot haar
klantenkring rekenen. Zij werkt intensief mee aan het tot stand brengen van de nationale richt-
lijnen voor gevels en daken.

Nieman-Kettlitz Gevel-en Dakadvies B.V.
Nassaukade 1
Postbus 1757
2280 DT RIJSWIJK
tel. 070 307 89 10
E-mail: info@gevelsendaken.nl
www.gevelsendaken.nl

De lessen beginnen om 9.30 uur en eindi-
gen om 15.30 uur (het examen is van 9.30
uur tot ca. 13.00 uur), inclusief uitgebreide
lunch van 12.00 tot 13.00 uur.

Locatie: ‘Aristo Zalencentrum’
Adres: Brennerbaan 150 te Utrecht


