Asbest (Opleiding Kernactiviteiten Bouw)
Ondanks het verbod op toepassing van asbest, komt asbest nog in veel
bouwwerken voor. Bij verbouw- en sloopwerkzaamheden is het van belang dat er
getoetst wordt op de aanwezigheid van asbest. Als asbest aanwezig is moet eerst
het asbest gesaneerd worden voordat de overige werkzaamheden uitgevoerd
mogen worden. Het herkennen van asbestverdacht materiaal, het kunnen
beoordelen van asbestinventarisaties en toezicht op saneringen wordt steeds
belangrijker bij de werkzaamheden van vergunningverleners Bouw en
toezichthouders.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben jij zelfstandig in staat om:
1. de gevaren van asbest in te schatten;
2.

verschillende type en soorten asbest (verdachte materialen) te herkennen;

3.

een sloopmelding te boordelen en zelf een goed beeld te vormen op de potentiële aanwezigheid van
asbest verdacht materiaal;

4.

een asbestsaneringsplan te beoordelen;

5.

toezicht uit te voeren op een asbestsanering.

Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 350,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw.
Zie ook het leaflet over de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk
te maken krijgen met asbest in het kader van toezicht en/of vergunningverlening bouw. Deze module is ook
geschikt voor teamleiders of medewerkers van bouwbedrijven die meer willen weten over asbest. Deze module
draagt bij aan/zorgt voor een brede kennis van de wet- en regelgeving over asbest.

Instroomeisen

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde mbo-bouw gerelateerde opleiding. Deelnemers met een
afwijkende vooropleiding of aantal jaren werkervaring vragen wij contact op te nemen met de manager
opleidingen van Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode

Tijdens de module gaan wij in het ochtendprogramma in op de verschillende typen en soorten asbest. De
deelnemers leren de soorten, verdachte materialen en toepassing. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt
van (visuele) monsters van asbest om de herkenbaarheid te vergroten. In de middag staan de
asbestinventarisatierapporten op het programma. Hoe worden deze opgesteld, hoe beoordeel je deze en waar
moet je op letten tijdens toezicht op de uitvoering van een asbestsanering (specifiek voor een toezichthouder
Bouw).

Module

Naast deze basismodule is het mogelijk om een gevorderde training asbest te volgen. Informeer hiervoor naar
de mogelijkheden. De gehele OK Bouw wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module
“Asbest” ontvangen na afronding een bewijs van deelname. Op verzoek is een deelexamen voor deze module los
af te nemen.
Duur: 2 dagdelen (8 uur) exclusief 2 uur zelfstudie (het doornemen van lesstof)
Datum lesdag:
• 25 september 2018 (13.00 uur – 21.30 uur)
Groepsgrootte: maximaal 20 personen
Docent: BME-opleidingen
Vakbekwaamheid docent: minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van asbest (herkenning van asbest,
sanering plannen opstellen en inspecties).
Locatie: Eindhoven, kantoor Omgevingsdienst Nederland (op verzoek is deze module ook in-company af te
nemen)

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze informatie over de module Asbest, dan kunt u hiervoor
contact opnemen met manager opleidingen Jeroen van Drunen op nummer 06-13180822 of per mail op
j.van.drunen@omgevingsdienstnederland.nl.

