
Cursussen voor overheden

Met de toename van het aantal bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving 
groeit ook de behoefte aan kennis bij overheden, vergunningverleners en toezicht-
houders en hoe deze kennis toe te passen in de praktijk. Daarom hebben wij diverse 
cursussen ontwikkeld, gericht op verschillende doelgroepen. 

De cursussen kennen verschillende instapniveaus, te beginnen bij de introductie–
cursus. Bent u al bekend met bodemenergie en wilt u uw kennis verdiepen?  
Kies dan voor een van de verdiepings- of maatwerkcursussen. 

Wij zetten de meest gevraagde cursussen voor u op een rij en hopen u  
binnenkort te mogen verwelkomen als deelnemer!

Cursussen op maat
Het is mogelijk om in overleg met onze docenten een cursus samen te stellen, 
specifiek gericht op uw organisatie. De maatwerkcursussen bestaan dan uit een 
selectie van aspecten uit andere cursussen, die naar wens kunnen worden aangevuld 
met praktijkcasussen. Wel zo praktisch! Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met cursussen@bodemenergie.nl

Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB)
Cursusduur:  1 dag
Doelgroepen:    Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water,  

ruimte en bouwen bedoeld voor:
 • Bestuurders/beleidmakers
 • Vergunningverleners en toezichthouders
 • Gemeenten & provincies
 • Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)
Locatie: Op aanvraag
Opbouw cursus:  De focus ligt op open en gesloten bodemenergiesystemen 
 De cursus biedt een compleet overzicht van alle aspecten:
 • Werking open en gesloten systemen
 • Gebouwzijdige aspecten
 • Milieueffecten
 • Algemeen wettelijk kader
 •  Vergunningverlening en Toezichthouden
 • Aanleg bronnen en lussen
 • Functioneren
 • Interferentie en ordening
Info en inschrijven: Kijk op onze website 
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Verdiepingscursus Bodemenergie 
Gesloten Systemen (OV)
Cursusduur:  1 of 2 dagen
Doelgroepen:    Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water,  

ruimte en bouwen bedoeld voor:
 • Bestuurders/beleidmakers gesloten systemen
 • Vergunningverleners en toezichthouders gesloten systemen
 • Gemeenten & Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)
Locatie: Op aanvraag
Opbouw cursus: Verdieping theorie, enkele casussen (1 dag)
 • Indieningsvereisten
 • Techniek
 • SPF
 • Interferentie
Maatwerk:  Praktijkcasussen, inbreng  
 vanuit cursisten (1 dag)
 • Beoordelen melding 
 • Toezichthouden
 • SPF-berekening
 • Beoordelen interferentie
Info en inschrijven: Kijk op onze website 

Cursus Regie op Bodemenergie (G)
Cursusduur:  1 dag
Doelgroepen:    Speciaal voor gebruikers, managers en/of opdrachtgevers  

van bodemenergiesystemen ofwel de regievoerders.
Locatie: Naarden
Opbouw cursus:  Als centrale opzet voor de cursus is gekozen voor een 

kwaliteitsmanagementsysteem: welke stappen doorloop je, om 
een goede regie op het bodemenergiesysteem te voeren? Er 
zijn zes stappen, de cursusdag wordt dan ook ingedeeld in zes 
lesblokken. Tijdens het doorlopen van de stappen worden de 
vele aspecten behandeld die bij bodemenergie een rol spelen.

 1. Introductie bodemenergie
 2. Kansen, risico’s en verplichtingen
 3. Plan de regievoering!
 4. Contractvormen
 5. Controle op prestatie indicatoren
 6. Bijsturing en optimalisatie
Info en inschrijven: Kijk op onze website 
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