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Gebouw gebonden 

installatietechniek- module 

schetsontwerp 
 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een hot issue: 

bijvoorbeeld omdat we allemaal in de komende jaren “van het 

Gas af moeten”.  Daarom is er heel veel vraag naar mensen 

die deskundig zijn of zich verder willen bekwamen in het 

werkveld Gebouwgebonden Installatietechniek. De 

installatietechniek kenmerkt zich door een steeds meer 

multidisciplinaire aanpak waarin onderdelen uit de 

bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT 

samen komen.  

De HAN haakt in op de vraag naar nieuwe installatietechnici 

met een nieuwe Associate Degree (AD) opleiding Gebouw 

Gebonden Installatietechniek 

 Vooruitlopend op de officiële accreditatie van de AD gaat de 

HAN een eerste module van een halfjaar als cursus 

aanbieden, de module Schetsontwerp. Een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met een unieke opleiding! 

 

Schetsontwerp 
Iedere installatietechnische oplossing begint met het maken 

van een goed ontwerp. De ontwerpen stappen zijn 

schetsontwerp-voorlopig ontwerp-definitief ontwerp en 

technisch ontwerp. In deze module schetsontwerp leg je de 

basis voor de uiteindelijke installatietechniek.  

 

Waarom deze module volgen? 
Je wilt je verdiepen in de installatietechniek in de volle 

breedte. In deze module leer je: 

- Trends en ontwikkelingen in de gebouw gebonden 

technieken: innovaties en ketenaanpak 

- Basis energiedenken in een complexe context 

- Basis automatisering en digitalisering  

- Regelgeving (Beng), veiligheid en normen.  

 
 

Voor wie? 
Ambitieuze MBOers met een achtergrond in de 

installatietechniek, bouwkunde of engineering.  

 

Programma 
Je volgt gedurende 20 weken één middag en avond les.  

 

De lessen zoomen in op de volgende onderdelen:  

- Het maken van onderbouwde principekeuzes, 

waaronder duurzaamheidskeuzes maken en 

verantwoorden. 

- Bepalen van de maat voor energieprestatie, volgens 

BENG-eis (EPG) 

- Kosten raming per M2 maken  

- Condities voor onderhoud volgens NEN 2769 

afwegen en meewegen in het ontwerp  

- Communicatieprotocollen opstellen 

- Afwegingen in intelligentie algoritmes maken: tijd, 

weer, daglichtregeling, aantallen bezoekers. 

- Keuzes in sensoren en actoren maken, afhankelijk 

van doel en kosten per ruimte 

- Meewegen milieubeheerwet 

 
Onderwijsvorm 
Het deeltijdonderwijs van de HAN is flexibel. Afhankelijk van 

je voorkennis en ervaring kies je voor jou de meest passende 

leerroute. We bieden je ondersteuning in het behalen van 

deze module door een mix van klassikaal, online en 

zelfstandig en werkplekleren.  

 

Duur 
Doorlooptijd: 20 weken.  

 
Aantal deelnemers 
Minimaal 15 maximaal 30 

 
Certificering 
Bij het voldoende afronden ontvang je van ons een certificaat 

van deelname.  
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Vooropleiding en/of toelatingseisen 
Toelatingseisen: MBO-4 technische achtergrond, of Havo-5  

met wiskunde en natuurkunde. 

 
Locatie 
Arnhem Presikhaaf, op verzoek ook excursies naar de 

gekozen gebouwen.  

 
Wanneer 
Start: februari 2019 

 
Kosten 
€ 3750,- inclusief begeleiding en toetsing. 

 
Vervolgopleiding 
Indien de Ad GGIT wordt geaccrediteerd is dit in te zetten 

voor vrijstellingen binnen deze AD.  

 
Informatie 
Neem voor meer informatie contact op met 

engineering.startinformatie@han.nl  
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