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BOUWKUNDIG ONDERHOUD, RENOVATIE EN TRANSFORMATIE

Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit meerdere delen. 

 

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Wie en wat?   × 5 uur  

P2 Je eigen huis × × 5 uur  

P3 De inspectie × × 10 uur  

P4 Onderhoudsplan maken  × 5 uur  

Theorie     

De rol van de gemeente  × 0.5 uur  

De rol van het kadaster  × 0.5 uur  

gespreksvaardigheden  × 0.5 uur  

De verschillende lagen in een gebouw × × 0.5 uur  

Onderhoud × × 1.5 uur  

Werkplanning  × 0.5 uur  

Onderhoudsplan  × 0.5 uur  

Materiaalstaat  × 0.5 uur  

Calculatie  × 0.5 uur  

Offertes  × 0.5 uur  

Extra     
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ONDERHOUDS- EN RENOVATIEWERK VOORBEREIDEN 

P1 WIE EN WAT? 

 

Opdracht 1 Bij het moderniseren van een woning heb je met diverse instanties 

te maken. Je krijgt ook met regels vanuit de overheid te maken. In 

deze opdracht ga je onderzoeken of jij met jouw plannen te maken 

hebt met de gemeente of met het kadaster. 

 

Lees de theorie De rol van de gemeente,  

De rol van het kadaster en 

Gespreksvaardigheden 
 

 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• computer met internet 

• eventueel een telefoon  

 

 

Uitvoeren De bedoeling is dat jij met jou ideeën de wijk in Amersfoort gaat 

moderniseren, gaat voorzien van nieuwe kozijnen en een nieuwe 

kleur voor het al het schilderwerk gaat kiezen. Deze wijzigingen 

kunnen gebonden zijn aan regels, zoals ze dat netjes zeggen. 

Dat wil zeggen dat er door de overheid regels zijn opgesteld over 

kleurgebruik, plaatsing van kozijnen en nog veel meer bouwkundige 

zaken. 

 

Dit betekent dat je een woning aan de buitenkant alleen mag 

veranderen als je deze regels volgt en als het nodig is de gemeente 

op de hoogte brengt van je plannen. 

 

De gemeente kijkt of je je aan deze regels houd, maar kan je ook 

voorzien van de juiste informatie. 

 

Volg de onderstaande stappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat mag je hieraan veranderen? 
 



 

BOUWKUNDIG ONDERHOUD, RENOVATIE EN TRANSFORMATIE (PM2) DEEL 1 

11 

 

Perceel Via het kadaster kun je informatie opvragen over een perceel. Een 

perceel is een gekaderd stuk grond met of zonder bebouwing wat bij 

het kadaster geregistreerd staat.  

De informatie die het kadaster je kan geven is bijvoorbeeld: 

 

• oppervlakte 

• erfgrens 

• eigenaar 

• gebruik 

• bebouwing 

• aankoopdatum 

• leidingen en kabels 

 

Het kadaster voorziet je graag van allerlei informatie, maar dit kost 

natuurlijk wel geld. Hoe uitgebreider de informatie, hoe hoger de 

kosten zijn. 

 
Kadastralekaart  
 

  

Vraag 

    

Webwinkel kadaster 

8  Onderzoek via de QR-code welke kosten het met zich 

meebrengt om de erfgrens te controleren. 

 
 

 

 

Eigendomsinformatie In de eigendomsinformatie staat handige informatie voor als je een 

huis of een stuk grond te kopen waar je later een huis op wilt 

bouwen. 

 

Het is natuurlijk goed te weten of er beperkingen gelden op het 

perceel waar je iets van plan bent. Het zou vervelend zijn als je een 

perceel koopt met een oud gebouw erop, wat je zou willen slopen 

en het blijkt een monument te zijn wat je alleen maar mag 

opknappen en niet slopen. 

 

Het is belangrijk om goed te onderzoeken welke informatie er 

allemaal te krijgen is over een perceel. 

 

In de eigendomsinformatie kun je de volgende gegevens 

tegenkomen:  

• Wie is de eigenaar? 

• Wie mag er gebruik mag maken van het perceel en/of gebouw? 

• Welke beperkingen rusten er op het perceel? 

• Wat is de ppervlakte? 

• Wat is de laatst bekende verkoopprijs? 

 

 

Informatie 
 

  

 

 

https://link.dp-totaal.nl/kadaster-webwinkel/
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Vraag 

 14  Wat is het verschil tussen een open en gesloten vraag? 

 

 
 

 

 

Regels tijdens een telefoongesprek Er zijn regels waar iedereen op moet letten tijdens het voeren van 

een telefoongesprek. 

 

 

• Noem bij de opening van het gesprek de naam van de instelling 

waar je werkt. 

• Zeg goedemorgen of goedemiddag en noem daarna luid en 

duidelijk je naam. 

• Let op goede omgangsvormen. Zeg niet zomaar je of jij tegen de 

ander. Bij een zakelijk gesprek zeg je u. 

• Luister goed naar de ander en herhaal eventueel wat de ander 

gezegd heeft om te checken of je het goed hebt gehoord. 

• Als de ander een vraag stelt waar je op dat moment geen 

antwoord op hebt, kun je het beste zeggen dat je op dit moment 

geen antwoord hebt. Leg uit dat je het antwoord gaat uitzoeken 

voor de ander en dat je zo snel mogelijk terug zult bellen met 

het antwoord. Je noteert de naam en het telefoonnummer van 

de ander en je noteert de vraag. 

• Zorg dat je de belofte ook echt nakomt. Zoek het antwoord op 

de vraag en bel terug. 

• Doe geen andere dingen tijdens het gesprek, zodat je 

geconcentreerd blijft. 

• Zorg dat er altijd een notitieblok met pen naast de telefoon ligt. 

 
Praat vriendelijk en beleefd tegen klanten aan 

de telefoon 
 

  

Vraag 

 15  Welke regel vind jij zelf het meest belangrijk? 

 
 

 

 

Het schrijven van een zakelijke brief Je schrijft een zakelijke brief aan klanten en relaties. Soms heb je 

met deze klanten een band opgebouwd. Soms is het een nieuwe 

klant of relatie en ken je deze persoon dus nog niet. Bij een officiële 

brief gebruik je deze structuur: 

 

De afzender (naam en adres van de schrijver) 

• naam 

• straatnaam en het huisnummer 

• postcode en woonplaats 

 

De plaats en datum 

• bijvoorbeeld: Nijmegen, 9 april 2014 

Let vooral op de plaats van de komma. 
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DE VERSCHILLENDE LAGEN IN EEN GEBOUW 
 

Het gebouw Een huis of ander soort gebouw heeft last van slijtage door gebruik, 

weersinvloeden en andere invloeden als aardbevingen, verzakken 

van grond of andere invloeden. Ook dingen waar je in eerste 

instantie niet aan denkt. We maken even een onderscheid tussen de 

buitenkant, de binnenkant van het gebouw en de verschillende lagen 

in een gebouw. 

 

We kunnen een gebouw in enkele lagen opdelen: 

• fundering 

• kelder/souterain 

• begane grond 

• eerste verdieping 

• tweede verdieping en evt nog meer verdiepingen 

• zolder of vliering 

• dak 

 

 
Doorsnede van een woning 

 

  

Vraag 

 17  Heeft elke gebouw een kelder? 

 
 

  

Vraag 

 18  Hebben weersinvloeden net zoveel invloed op de binnenkant 

als de buitenkant van een huis? 

 
 

 

 

Fundering De fundering is de basis waarop het gebouw gebouwd is en zorgt 

voor aan stabiele verbinding met de ondergrond. Ook wordt door de 

fundering alle kracht (gewicht) goed verdeelt over de ondergrond. 

De fundering is gelegen onder het maaiveld. Het maaiveld is de 

bovenkant van de grond.  

 

Er zijn eigenlijk maar vier soorten funderingen: 

• Fundering op staalDeze fundering gebruik je wanneer de bodem 

voldoende draagkracht heeft. Het wordt gemaakt met behulp 

van een gleuf in de grond. Deze wordt opgevuld met gewapend 

beton. Gewapend beton is beton met daarin een framewerk van 

staal. 

• Algemene vloerplaatDit is een betonnen dubbel gewapende 

plaat die zo groot is als de oppervlakte van het gebouw. Aan de 

randen van de plaat zit een betonnen rand tot minimaal een 

diepte van 80 cm.  

• PaalfunderingMocht de draagkracht van de eerste grondlaag 

niet voldoende zijn dan kan door middel van heipalen de 

draagkracht in dieper gelegen grondlagen gevonden worden. 

 

 
 Doorsnede van een woning 

 

 
 Fundering op staal 
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akkoord van jouw docent mag je de voorbereidingen treffen om 

daadwerkelijk een inspectie uit te voeren. 

 

Volg de onderstaande stappen om de opdracht helemaal uit te 

voeren: 

1. Lees de theorie en maak de vragen 

2. Kies een gebouw waar je de inspectie kan uitvoeren 

3. Maak in Word of Excel een inspectielijst aan de hand van de 

theorie en het gebouw 

4. Laat de inspectielijst controleren door de docent en spreek een 

deadline af 

 

 

Uitvoeren - inspectie uitvoeren 

 

Nu de lijst klaar is, mag je de inspectie uitvoeren. 

Kies een gebouw uit die je wilt gaan inspecteren. Kies bijvoorbeeld 

de woning waar jij zelf in woont, de woning van een familielid of 

misschien zelfs de school! 

 

Het is van belang dat je volledige toegang tot het gebouw hebt om 

de inspectie goed uit te kunnen voeren. 

 

Volg de onderstaande stappen om de opdracht helemaal uit te 

voeren: 

1. Plan samen met de eigenaar het moment om te komen 

inspecteren, doe dit ook in overleg met je docent. 

2. Voer de inspectie uit. 

3. Verwerk je bevindingen in de lijst. 

4. Sla de lijst op, deze heb je bij de volgende opdracht weer nodig. 

 

 

 

Uitvoeren - werkplanning maken Nu je weet wat er moet gebeuren is het van belang om het werk wat 

moet gebeuren te gaan plannen. Hiervoor maak je een 

werkplanning. 

 

Aan de hand van de inspectielijst ga je twee planningen maken, 

eentje waarin je de benodigde reparaties gaat plannen op basis van 

noodzaak en een planning voor het meer jaren onderhoud. 

 

Volg de onderstaande stappen om de opdracht helemaal uit te 

voeren: 

1. Lees de theorie en maak de vragen. 

2. Verwerk de volgende punten in Excel. 

3. Maak en planning voor al het reguliere onderhoud voor de 

komende 5 jaar verdeelt per maand. 

4. Maak een prioriteiten planning voor alle benodigde reparaties. 

5. Laat je werk controleren door de docent. 

6. Sla alles goed op, je hebt deze werkplanningen weer nodig in de 

vervolgopdrachten. 

 
 Werkplanning 
 

 

 

 


