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EN DE BRL 9500
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Inleiding

Hartelijk dank voor uw interesse in de EPA-opleidingen 
en/of BRL 9500 certificeringsbegeleiding van Kader. 

U kunt bij ons terecht voor het volgen van verschillende 
praktijkgerichte EPA-opleidingen, die worden 
aangeboden via open inschrijving of als incompany 
(maatwerk) opleiding. De lesstof actualiseren wij continu 
aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en 
vragen van opdrachtgevers en cursisten. Evaluaties tonen 
aan dat de waardering van onze cursisten hoog is! De 
opleidingen worden gemiddeld met een 8+ beoordeeld.

Ook kunnen wij u begeleiden naar BRL 9500 certificering, 
of u in contact brengen met een BRL gecertificeerde 
organisatie. Wij bieden kwaliteitsgerichte en 
resultaatgerichte oplossingen die in de praktijk werken.

In deze brochure geven wij u meer informatie over de 
verschillende EPA-opleidingen en de mogelijkheden om 
te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500.
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CONTACT
Aanvullende informatie? Neem contact 
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Wilt u de Energie-Index of het Energielabel voor wonin-
gen verstrekken maar beschikt u niet over de benodigde 
bouwkundige- of installatietechnische voorkennis? Volg 
dan onze tweedaagse vooropleiding EPA adviseur 
woningen (EPA-W). 
Indien u beschikt over bouwkundige of installatietech-
nische voorkennis op mbo niveau, dan hoeft u deze 
vooropleiding niet te volgen en kunt u direct starten aan 
de 3-daagse EPA-W opleiding. Ook indien u wel beschikt 
over de voorkennis kan de vooropleiding uiteraard toch 
gevolgd worden om de basiskennis bouwkunde of 
installatietechniek op te frissen.

Doel 
Na het volgen van onze vooropleiding EPA adviseur 
woningen beschikt u over voldoende bouwkundige- of 
installatietechnische voorkennis om deel te nemen aan 
de opleiding EPA-W adviseur.

Programma
Tijdens onze praktijkgerichte vooropleiding EPA-W 
worden de volgende bouwkundige- en installatietechni-
sche onderwerpen behandeld:
• Bouwelementen in een woning: van fundering tot 

dak.
• Isolatie(methoden) en beglazing.
• Interpreteren van bouwtekeningen en -details.
• Woninginstallaties: tapwaterverwarming, ruimtever-

warming, ventilatie, elektriciteit en meterkast.

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu 
‘EPA’ voor EPA-W vooropleiding. Kies voor de rode knop 
‘Inschrijven opleiding’ rechts op de pagina.

Vooropleiding EPA woningen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 695,- exclusief btw p.p. 
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Duur:    2 dagen (1 dag per week)
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13835
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De vooropleiding EPA-W sluit perfect aan op de EPA-W opleiding. Voor mij 
was de vooropleiding onmisbaar om mijn kennisachterstand weg te werken 
en daarna de opleiding EPA-W succesvol te kunnen volgen. 
De cursus is naar mijn idee niet alleen geschikt als voorbereiding op de EPA-W 
opleiding, maar ook als spoedcursus voor de basics van bouwkunde & 
installatietechniek. 

Joren Harmanny

‘Prima cursus met een deskundige instructeur en goed verzorgde cursuslo-
catie. Ik verwacht goed voorbereid het Cito-examen EPA-W in te gaan!’

Paul Pouwels, Green4Energy

‘Een prettige cursus die gegeven wordt door een kundige en tevens hu-
morvolle docent. De behandeling van de lesstof was op een goed tempo 
en er was voldoende ruimte voor eigen input en discussie’

De heer H. Korteweg, Rutges B.V.
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Voorlopig Energielabel De Energie-Index

Met name van toepassing bij:
• par� culiere markt

Invoer/aanpassingen door de woningeigenaar zelf.

Valida� e van de bewijslast door erkend
deskundige. Dit is een toets op afstand via 
de webapplica� e die door de RVO 
beschikbaar wordt gesteld.

Onder andere van toepassing bij:
• koppeling woningwaarderingsstelsel 

(woningcorpora� es/verhuurders)
• groene hypotheken

Uitvoering volgens:
• BRL 9500
• Opname protocol ISSO 82.1
• Gea� esteerde so� ware (bv. VABI, Uniec2 en Raak)

Uitgebreide woningopname door de EPA-W adviseur op loca� e.

Cursus EPA adviseur woningen 

Wilt u de Energie-Index of het Energielabel voor bestaan-
de of nieuwe woningen kunnen verstrekken? Zorg dan 
dat u bent opgeleid tot EPA-W adviseur. Kader verzorgt 
een driedaagse opleiding EPA-W ter voorbereiding op 
het landelijk Cito-examen. Wij bieden deze opleiding 
aan als open inschrijving én als incompany (maatwerk) 
opleiding. 

Doelgroep
De opleiding EPA-W richt zich op medewerkers van o.a. 
ingenieursbureaus, bouwkundige adviesbureaus, archi-
tectenbureaus, installatiebureaus, makelaarskantoren, 
woningcorporaties, gemeentes etc. U dient te beschikken 
over bouwkundige- of installatietechnische kennis op 
minimaal mbo-niveau. 

Doel
Na het volgen van de de opleiding EPA-W adviseur bent 
u voorbereid op het Cito EPA-W examen tot EPA-W 
opnemer en EPA-W adviseur. Na het met goed resultaat 
afleggen van het examen bent u bevoegd om zelfstandig 
de Energie-Index op te nemen. Als EPA-W adviseur kunt 
u door het volgen van een gratis RVO instructie, indien 
gewenst ook worden opgenomen als erkend deskundige. 
Als erkend deskundige mag u een voorlopig energielabel 
definitief maken.  

Programma
De praktijkgerichte opleiding EPA-W geeft inzicht in de 
EPBD (European performance of buildings directive). Dit 
is de Europese richtlijn die gaat over de energieprestatie 
van de gebouwde omgeving. Ook is de opleiding gericht 
op het kunnen opstellen van de Energie-Index en bereidt 
u voor op het examen. De volgende onderwerpen 
worden behandeld:
• Achtergrond van de Energie-Index en het   

Energielabel.
• Wet- en regelgeving achter de Energie-Index en het 

Energielabel.
• Het traject van verstrekking van de Energie-Index.
• Berekeningsmethodiek.
• Opnameprotocollen.
• Opname woning.
• Verwerken praktijkopname tot schriftelijke   

rapportage.
• Verwerken opname in de software    

(VABI/Uniec2 en Raak).
• Rapportage naar de opdrachtgever.
• Het maken van proefexamens.
De software wordt gratis ter beschikking gesteld. 
Na de opleiding EPA-W kunt u ongeveer twee maanden 
gratis gebruikmaken van deze software.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 975,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Exclusief:    Cito-examen : € 495,- excl. btw (toets 1, 2 en 3) 
Duur:    3 dagen (1 dag per week)
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden: laptop, liniaal, rekenmachine

Verschil tussen het energielabel en de energie-index route.

www.cito.nl/bedrijven/examens/epa
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‘Bewijs van Vakbekwaamheid’
Na het met goed gevolg afleggen van het examen 
ontvangt u het ‘Bewijs van Vakbekwaamheid’ tot EPA-W 
opnemer en EPA-W adviseur. Zonder dit bewijs mag u 
geen Energie-index opstellen. De examens worden 
georganiseerd door Cito. U dient zichzelf in te schrijven 
voor het examen EPA-W adviseur. Meer informatie volgt 
nadat u zich inschrijft voor de opleiding.
 
Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu 
‘EPA’ voor EPA-W. Kies voor de rode knop ‘Inschrijven 
opleiding’ rechts op de pagina.

• Driedaagse opleiding EPA-W
• Cito-examen t.b.v. ‘Bewijs van Vakbekwaamheid’  

tot EPA-W adviseur
• BRL 9500-00-01 certificering / aansluiting BRL  

gecertificeerde organisatie

Checklist verstrekken Energie-Index
bestaande woningen

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13832
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EPA-W examentraining 

Wilt u na het volgen van de 3-daagse EPA-W opleiding 
nog meer voorbereiding treffen voor aanvang van het 
Cito EPA-W examen? Volg dan de 1-daagse EPA-W 
examentraining. Deze extra dag is een waardevolle
aanvulling op de EPA-W opleiding. 

Doel 
Volg de examentraining en ga met extra zelfvertrouwen 
en voorbereiding het examen in. Indien u slechts voor-
bereiding hoeft te treffen op 1 of 2 van de 3 toetsen, dan 
is dit in overleg mogelijk om de aandacht voor u zoveel 
mogelijk naar de voor u gewenste toets te laten gaan.

Programma
Tijdens de dag worden er twee casussen behandeld. 
De dag wordt ingevuld alsof het een echt Cito examen is. 
De uitwerking en invoering in de software zal uitvoerig 
besproken worden. Hiermee bent u extra goed voorbe-
reid op toets 2 en toets 3. U krijgt daarnaast ook nog 2 
oefenexamens mee voor toets 1. U krijgt daarnaast 
nog 2 meerkeuzetoetsen waarmee u zich extra goed 
kunt voorbereiden op onderdeel 1a. Het is eventueel 
ook mogelijk dat u zich tijdens de training richt op 1 
van de examenonderdelen. 

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu ‘EPA’ 
voor EPA-W examentraining. Kies voor de rode knop 
‘Inschrijven opleiding’ rechts op de pagina.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 325,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee fris
Exclusief:   Cito-examen
Duur:    1 dag
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden:  laptop, liniaal, rekenmachine.

www.cito.nl/bedrijven/examens/epa
https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=15411
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Vervolg EPA-W maatwerkadvies 

Wilt u naast het verstrekken van de Energie-Index of 
het Energielabel ook aanvullend EPA-maatwerkadvies 
geven? Volg dan de vereiste tweedaagse vervolgoplei-
ding EPA-maatwerkadvies. Wij bieden deze opleiding 
aan als open inschrijving én als incompany (maatwerk) 
opleiding. 

Doel
Na het volgen van de opleiding EPA-W maatwerkadvies 
bent u in staat te adviseren over de mogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen en kunt u de software 
daaromtrent toepassen. U kunt antwoord geven op 
vragen zoals: ‘welke energiebesparende maatregelen 
kunnen genomen worden om het Energie-Index of het 
Energielabel te verbeteren? Is dit technisch /economisch 
haalbaar? En welke consequenties heeft dit voor het 
binnenmilieu?’. 

Doelgroep
De opleiding EPA-W maatwerkadvies richt zich op 
medewerkers van o.a. ingenieursbureaus, bouwkundige 
adviesbureaus, architectenbureaus, installatiebureaus, 
makelaarskantoren, woningcorporaties, gemeentes etc. 
Ook is de opleiding bedoeld voor iedereen die gecon-
fronteerd wordt met vragen over EPBD. U dient in ieder 
geval de opleiding EPA-W adviseur gevolgd te hebben.

Programma
De praktijkgerichte opleiding EPA-W maatwerkadvies 
behandelt de volgende onderwerpen:
• Uitleg ISSO 82.2, maatwerkadvies algemeen.
• Praktijkopname van maatwerkadvies.
• Verwerken praktijkopname tot schriftelijke  

rapportage.
• Verwerken schriftelijke rapportage in de software 

(VABI en Raak).
• Opstellen van een functioneel maatwerkadvies.
• Bespreking en advisering maatwerkadvies naar  

de klant.

De software wordt gratis ter beschikking gesteld. Na de 
opleiding EPA-W maatwerkadvies kunt u ongeveer twee 
maanden gratis gebruikmaken van deze software.

Bewijs van deelname
Na het volgen van de opleiding EPA-W maatwerkadvies 
ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u 
aantoonbaar maken dat u de vereiste opleiding heeft 
gevolgd om maatwerkadvies voor woningen te mogen 
uitbrengen.

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu ‘EPA’ 
voor EPA-W maatwerkadvies. Kies voor de rode knop 
‘Inschrijven opleiding’ rechts op de pagina.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 650,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee fris
Duur:   2 dagen 
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden:  laptop, liniaal, rekenmachine.

• Tweedaagse opleiding EPA-W maatwerkadvies
• Bewijs van deelname
• Aanvullend BRL 9500-02 certificering/ aansluiting  

BRL gecertificeerde organisatie

Checklist verstrekken maatwerkadvies 
bestaande woningen

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13833
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EPA adviseur utiliteitsbouw 

Wilt u het Energielabel in de utiliteitsbouw volgens 
de basismethodiek kunnen verstrekken? Volg dan de 
driedaagse EPA-U opleiding ter voorbereiding op het 
landelijke EPA-U Cito-examen. Met de basismethodiek 
kan het Energielabel G-A worden opgesteld. Zie pagina 
14 voor de opleiding voor de detailmethodiek, voor 
zeer energiezuinige nieuwbouw (B-A++++). 

Doel
Na het volgen van onze opleiding EPA-U adviseur bent 
u voorbereid op het Cito EPA-U examen en bent u in 
staat zelfstandig het Energielabel utiliteitsbouw (G-A) te 
verstrekken. Volg direct aansluitend de 2-daagse vervolg-
opleiding EPA-U maatwerkadvies om volledig voorbereid 
te zijn op de basismethodiek. De maatwerkopleiding treft 
u op pagina 12.

Doelgroep
De opleiding EPA-U richt zich op medewerkers van o.a. 
ingenieursbureaus, bouwkundige adviesbureaus, 
architectenbureaus, installatiebureaus, makelaarskan-
toren, woningcorporaties, gemeentes etc. U dient te 
beschikken over bouwkundige- , installatietechnische- of 
energietechnische kennis op mbo- / hbo-niveau. 

Programma
De praktijkgerichte opleiding EPA-U geeft inzicht in de 
EPBD en is gericht op het kunnen verstrekken van het 
Energielabel volgens de basismethodiek in de utiliteits-
bouw. De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Uitleg ISSO 75.1.
• Technische aspecten rondom EPA-U en het   

Energielabel.
• Gebouwopname.
• Indelen in energiesectoren.
• Gebruik EPA-software voor bepaling Energie-Index 

(EI) in utiliteitsgebouwen (VABI).

• Case opdrachten en oefentoetsen.
• Klantprocessen op gebouwniveau.
De VABI software wordt gratis ter beschikking gesteld. 
Na de opleiding EPA-U kunt u ongeveer 3 maanden gratis 
gebruikmaken van deze software.

‘Bewijs van Vakbekwaamheid’
Na het met goed gevolg afleggen van het examen
ontvangt u het ‘bewijs van Vakbekwaamheid’. Zonder dit 
bewijs mag u geen voor utiliteitsgebouwen uitgeven en/
of maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen geven. 
De examens worden georganiseerd door Cito. U dient 
zichzelf in te schrijven voor het examen EPA-U adviseur. 
Meer informatie volgt nadat u zich inschrijft voor de 
opleiding of kunt vinden op www.cito.nl. 

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu 
‘EPA’ voor EPA-U. Kies voor de rode knop ‘Inschrijven 
opleiding’ rechts op de pagina.

Checklist verstrekken Energielabel 
utiliteitsgebouwen (basismethodiek)

• Driedaagse opleiding EPA-U
• Cito-examen t.b.v. ‘bewijs van Vakbekwaamheid’ 

tot EPA-U adviseur
• BRL 9500-00, 9500-03 certificering/ aansluiting 

BRL gecertificeerde organisatie

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 975,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Exclusief:    ISSO 75.1 € 70,- excl. btw en verzendkosten,  Cito-examen : € 825,- excl. btw (4 toetsen) 
Duur:    3 dagen 
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden :  laptop (Windows besturingssysteem), ISSO publicatie 75.1 

https://kennisbank.isso.nl/docs/publicatie/75-1/2013
www.cito.nl/bedrijven/examens/epa_u
https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13834


Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. - 11

‘Een uitstekende cursus. Genoeg tijd voor vragen, duidelijke lesstof, 
veel informatie, goede uitleg en begeleiding.’ 

Mevrouw Versteeven, Mulder Vastgoedmanagement b.v.

‘Ik heb de opleiding EPA-W, EPA maatwerkadvies en EPA-U bij Kader gevolgd. 
Ik heb deze opleidingen succesvol afgesloten en ik heb alle Cito toetsen 
in één keer gehaald. Ik kan terugkijken op een plezierige en succesvolle 
periode bij Kader!’

Kees Reijnders, eigenaar La Vie Economique
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Vervolg EPA-U maatwerkadvies 

Wilt u een maatwerkadvies in de bestaande utiliteits-
bouw afgeven? Kader verzorgt een tweedaagse vervolg-
opleiding opleiding EPA-U maatwerkadvies. Wij bieden 
deze opleiding aan als open inschrijving én als 
incompany (maatwerk) opleiding. 

Doel
Na het volgen van de opleiding EPA-U maatwerkadvies 
bent u in staat te adviseren over de mogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen en kunt u de software 
daaromtrent toepassen.

Doelgroep
De opleiding EPA-U richt zich op medewerkers van o.a. 
ingenieursbureaus, bouwkundige adviesbureaus, archi-
tectenbureaus, installatiebureaus, makelaarskantoren, 
woningcorporaties, gemeentes etc. U dient te beschikken 
over bouwkundige- , installatietechnische- of energie-
technische kennis op mbo- / hbo-niveau. 

Programma
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Uitleg ISSO 75-2.
• Gebouwopname.
• Maatwerkadvies algemeen, technische aspecten van 

maatwerkadvies.
• EPA-software voor maatwerkadvies in utiliteitsge-

bouwen (VABI).
• Praktijkaspecten van maatwerkadvies.
• Energiebesparende maatregelen.
• Klantprocessen op gebouwniveau.
• Maatwerkrapportage.

De VABI software wordt gratis ter beschikking gesteld. 
Na de opleiding EPA-U kunt u ongeveer twee maanden 
gratis gebruikmaken van deze software.

Bewijs van deelname
Na het volgen van de opleiding EPA-W maatwerkadvies 
ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u 
aantoonbaar maken dat u de vereiste opleiding heeft 
gevolgd om maatwerkadvies voor de utiliteitsbouw te 
mogen uitbrengen.

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu ‘EPA’ 
voor EPA-U maatwerkadvies. Kies voor de rode knop 
‘Inschrijven opleiding’ rechts op de pagina.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 650,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Exclusief:    ISSO 75.2: € 130,- (€ 5,- verzendkosten) 
Duur:    2 dagen 
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden :  laptop (Windows besturingssysteem), ISSO publicatie 75.2 

Checklist verstrekken maatwerkadvies 
utiliteitsbouw

• Tweedagse opleiding EPA-U maatwerkadvies
• Bewijs van deelname
• Aanvullend BRL 9500-04 certificering/ aansluiting 

BRL gecertificeerde organisatie

http://kennisbank.isso.nl/docs/publicatie/75-2/2007
https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=17454
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‘Als projectcoördinator van Energie Nodus voerde ik zelf energiebesparingsonderzoeken uit en 
liep ik al mee bij opnames van gebouwen. Energie Nodus wilde ook zelf EPA-U opnames kunnen 
uitvoeren. De meest logische stap was dat ik hiervoor zou worden opgeleid. Daar was haast bij, 
omdat wij als organisatie al een aantal opdrachten hadden om de opnames uit te voeren. Kader 
bood de vijfdaagse EPA-U opleiding aan in een periode van twee en een halve week. Dat was 
nog voor het eerstkomende Cito examen. Ik kende Kader al en de keuze was dus snel gemaakt.

Ik ging geheel blanco de cursus in, ik was totaal onbekend met de inhoud van EPA-U. Ook had 
ik nog nooit met de opnamesoftware gewerkt. De lesstof werd zeer praktisch aangeboden. 
Met het doorlopen van de software werden alle onderwerpen behandeld. Dit was een goede 
voorbereiding op het Cito examen, waarin al deze onderwerpen terugkomen. Er was veel ruim-
te voor discussie en aan de hand van de vele vragen van cursisten werd gelijk een stuk theorie 
behandeld. De docent had een flexibele opstelling en speelde goed in op de vragen en wensen 
van de cursisten.

In korte tijd ben ik opgeleid en ben ik in het bezit van het ‘bewijs van vakbekwaamheid’  
EPA-adviseur utiliteitsgebouwen voor het zelfstandig opnemen en adviseren over energiebe-
sparende maatregelen. Hierdoor ben ik in staat het gehele traject van opname uit te voeren en 
de bevindingen op locatie te verwerken in de opnamesoftware. Na ontvangst van het diploma 
EPA-U heb ik gelijk al een aantal opnames gedaan, rapportages gemaakt en advies voor 
energiebesparingen gegeven.

Ik ben erg tevreden over de praktische en doelgerichte aanpak van Kader. De opgedane kennis 
is een goede voorbereiding op het examen en komt mij goed van pas in de dagelijkse praktijk. 
Als je mij dus vraagt nog eens een opleiding bij Kader te volgen, dan zeg ik volmondig ja!’
 
Richard Spaander
freelance projectcoördinator Energie Nodus

‘Zeer praktisch en doelgericht’
Opleiding EPA-U (maatwerk) advies
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EPA-U Nieuwbouw  

Wilt u het Energielabel voor nieuwe of sterk  
gerenoveerde utiliteitsgebouwen verstrekken? Zorg
dan dat u bent opgeleid tot EPN-U adviseur. Verdiep
uw kennis en vergroot uw slagingskansen met een 
gezamenlijke kwaliteitsopleiding van de drie 
grootste EPA-opleiders.

Doel
Na het volgen van onze cursus EPN adviseur  
utiliteitsbouw bent u voorbereid op het landelijk  
Cito-examen EPA-U Nieuwbouw. U bent in staat  
zelfstandig het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw 
op te stellen, dat per 1 juli 2014 verplicht is voor alle 
nieuwbouw utiliteitsgebouwen.
Meer informatie staat op www.cito.nl.

Unieke samenwerking
Kader is een samenwerking aangegaan met Meijer Ener-
gie- en Milieumanagement BV en FedEc. Zo wordt kennis 
gedeeld, kunnen diverse locaties worden aangeboden en 
is de garantie op voldoende deelnemers en het doorgaan 
van de cursus EPN-U het grootst.  
Volgens metingen van Cito (in opdracht van ISSO)  
behaalden deze drie topopleiders de afgelopen jaren de 
hoogste slagingspercentages voor cursisten van diverse 
EPA-opleidingen. 

Programma
De praktijkgerichte opleiding EPN-U en is gericht op het 
kunnen verstrekken van het Energielabel volgens de 
detailmethodiek in de utiliteitsbouw. De volgende onder-
werpen worden behandeld:
• Introductie en achtergrond Energielabel nieuwbouw.
• Wettelijke eisen en kwaliteitsborging.
• BRL 9500-6 en het opnameprotocol, hoofdstuk 8 van 

de ISSO 75.1.
• Het verzamelen van bewijsmateriaal en de regels 

daartoe.
• De toegestane afwijkingen.
• De vindbaarheid de normen en het opnameprotocol 

Nieuwbouw.
• Aanvullende modules gaan in op de NEN 7120 en op 

de NEN 1068, NEN 8088 en NVN 7125
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de VABI software. 
Mocht u tijdens de cursus van een ander (eigen) pakket 
gebruik willen maken neem dan even contact met 
ons op. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus EPN-U adviseur bestaat uit vier modules. U kunt de opleiding modulair volgen en zelf beoordelen wat 
past bij uw achtergrondkennis.  

1.  EPA methodiek: 1-daagse module onder andere geschikt voor EPG berekenaars (voorheen EPC). 
 De investering bedraagt € 395,- exclusief btw p.p.
 Indien u aantoonbaar in het bezit bent van ‘het bewijs van vakbekwaamheid’ EPA-U dan kunt u deze   
 module overslaan. 
2.  EPN-U label: tweedaagse module gericht op de BRL 9500 (06) en het opnameprotocol. 
 De investering bedraagt: € 795,- exclusief btw p.p.
3.  NEN 7120: driedaagse module. De investering bedraagt: € 1.195,- exclusief btw p.p.
4.  NEN 1068, NEN 8088, NVN 7125: 2-daagse module. De investering bedraagt € 795,- exclusief btw p.p.
 Inclusief: syllabus, catering, lunch. 
 Exclusief: Cito examen € 540,- excl. btw (2 toetsen), 
 ISSO publicatie en NEN / NVM normen.

Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur
Benodigdheden :  laptop (Windows besturingssysteem), ISSO 75.1 hoofdstuk 8 (opnameprotocol  
   nieuwbouw), NEN 7120, NEN 1068, NEN 8088, NVN 7125. De ISSO-publicatie is te 
   bestellen via www.isso.nl en de overige normen via www.nen.nl
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Checklist verstrekken Energielabel 
nieuwbouw utiliteitsgebouwen

• Opleiding EPN-U adviseur
• Cito-examen t.b.v. ‘bewijs van Vakbekwaamheid’  

tot EPN-U adviseur
• BRL 9500-00 en 9500-06 certificering/ aansluiting 

gecertificeerde organisatie

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu 
‘EPA’ voor EPN-U. Kies voor de rode knop ‘Inschrijven 
opleiding’ rechts op de pagina.

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13837
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Installatietechniek (EPA-W/U)

Wilt u uw kennis met betrekking tot installaties en 
specifiek datgene wat voor u als EPA adviseur van 
toepassing is verder uitbreiden? Volg dan de 1-daagse 
installatietechniek (EPA-W en EPA-U) adviseur. 

Doel
Na deze installatietraining heeft u uw kennis verder 
uitgebreid met betrekking tot alle installatietechnische 
onderdelen die u als EPA adviseur in de praktijk 
tegenkomt. 

Doelgroep
Met name voor EPA adviseurs met een bouwkundige 
achtergrond is deze dag een waardevolle aanvulling.

Programma
• Welke installaties kom je tegen (herkennen van 

installaties).
• Onderscheid tussen de verschillende installaties en 

bijbehorende onderdelen.
• Lezen en interpreteren van installatie tekeningen en 

-schema’s.
• De volgende onderdelen worden algemeen, voor 

woningbouw en utiliteitsbouw behandeld:
 - Tapwaterverwarming
 - Toeling
 - Ruimteverwarming
 - Ventilatie
 - Elektriciteit en meterkast
 - Verlichting 
 - PV-cellen

De duur van behandeling van ieder onderdeel is 
uiteraard afhankelijk van de omvang van het onderwerp, 
het belang van het onderwerp en de behoefte van de 
groep. Inhoud van de trainingsdag varieert zodoende 
per keer.

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu 
‘EPA’ voor Installatietechniek. Kies voor de rode knop 
‘Inschrijven opleiding’ rechts op de pagina.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 325,- exclusief btw p.p.
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Duur:    1 dag 
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=15413
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Energiecoach

Volg de 3-daagse opleiding energiecoach / energiebespa-
ring woningen voor het geven van een praktisch 
energiebesparingsadvies. 

Doel
Na het volgen van deze cursus weet u alle ins en outs 
over energiebesparingsoplossingen, de invloed van 
bewonersgedrag en hoe u dit gedrag kunt beïnvloeden. 
U kunt gericht adviseren hoe bewoners een lagere 
energierekening kunnen krijgen. Concrete adviezen 
waardoor vaak direct al kan worden gestart met het 
besparen van energie zonder dat er een investering voor 
nodig is van de bewoner of eigenaar.

Doelgroep
De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers 
van woningcorporaties, of gemeenten en voor mensen 
die als energiecoach, energieambassadeur of bij een 
energieloket  aan de slag willen. Het is tevens een 
waardevolle aanvulling voor (startende) EPA adviseurs en 
met name die zich richten op de bestaande bouw. 
Deelnemers dienen te beschikken over bouwkundige- of 
installatietechnische kennis op minimaal mbo-niveau. 

Programma
Tijdens de opleiding energiecoach worden onder andere 
de onderstaande onderdelen behandeld:
• Beleidsinstrumenten en wetgeving
• Het Energielabel/de Energie-index
• Energiebesparingstechnieken
• Energiebesparingstips en weetjes
• Voorbeelden van adviezen en georganiseerde work-

shops voor huurders
• De energienota en meten van het energieverbruik
• Stappenplan Energiecoach
• Het geven van een energieadvies op maat
• Beïnvloeding van bewustzijn en gedrag
• Communicatie- en coachingsvaardigheden
• Stimuleren en enthousiast maken 
• Case energiebesparingsadvies

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven op onze website. Ga naar 
www.kader-opleidingen.nl, klik onder het submenu ‘EPA’ 
voor Energiecoach. Kies voor de rode knop ‘Inschrijven 
opleiding’ rechts op de pagina.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Investering:   € 975,- exclusief btw p.p. (€ 650,- voor EPA adviseurs)
Inclusief:   Lesmap en online omgeving met materiaal en naslagwerk, lunch, koffie, thee, fris
Duur:    3 dagen (2-dagen voor EPA adviseurs)
Lestijden:   09.00 uur – 16.30 uur

https://kader-opleidingen.nl/inschrijven/epa-cursus?opleiding-id=13836
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Incompany mogelijkheden

Naast de reguliere open inschrijving EPA-opleidingen 
verzorgen wij ook een incompany training EPA. Dit kan 
een standaard opleiding EPA zijn, maar wij kunnen ook 
een incompany training op maat maken.

Vanaf zes deelnemers is het al financieel interessant om 
een incompany training te laten verzorgen. U kunt hierbij 
denken aan een incompany training EPA zoals bijvoor-
beeld strategie en EPA, projectmanagement en EPA, 
energiebesparing door gedragsverandering of 
binnenmilieuprofiel woningen.

Offerte
Wilt u meer weten over onze incompany mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan 
via onze website:  
www.kader-opleidingen.nl/informatie-aanvragen

https://kader-opleidingen.nl/offerte-aanvragen/
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“De medewerkers van de afdeling Bouwen en Milieu van de Gemeente Hardenberg adviseren 
woningeigenaren over besparingsmogelijkheden. In deze één op één contacten komen wij veel 
verschillende situaties en vragenstukken tegen, waar je als medewerker goed op in moet kun-
nen spelen. Juist daarom hadden wij als gemeente behoefte aan een EPA opleiding op maat. 

Door de positieve ervaringen van een andere gemeente zijn wij bij Kader terecht gekomen. Zo 
hoorden wij dat Kader niet alleen standaardopleidingen biedt, maar daarnaast ook sterk is in 
het op maat ontwikkelen van praktijkgerichte incompany EPA trainingen. Kader hanteert daarbij 
een gedegen en praktische aanpak waarbij eerst de gewenste leerdoelen en het kennisniveau 
in kaart worden gebracht. 

Op basis hiervan heeft Kader de incompany EPA training ‘Gemeentelijk Energiebesparingscon-
sulent’ ontwikkeld. De enthousiaste en deskundige trainer heeft ons veel kennis aangereikt om 
woningeigenaren op een goede manier te adviseren. Juist de grote aandacht voor de praktijk 
vormde voor ons een grote meerwaarde. Als er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn die 
vragen om bijscholing, zou ik dit zeker weer bij Kader doen!”

 Rob Hamer, 
 medewerker Duurzaam Bouwen en Energie
 Gemeente Hardenberg

‘Ook sterk in het ontwikkelen van 
een praktijkgerichte  
opleidingen op maat’

Incompany training EPA
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BRL 9500 

Alleen BRL 9500 gecertificeerde organisaties mogen de 
Energie-Index en/of het Energielabel utiliteitsbouw af-
melden bij de RVO. Wilt u met uw organisatie de Ener¬-
gie-Index of het Energielabel utiliteitsbouw afmelden, 
dan heeft u de volgende twee mogelijkheden: 
 1. U zoekt aansluiting bij een BRL 9500  
 gecertificeerd bedrijf voor het afmelden van 
 de Energie-Index, het Energielabel utiliteitsbouw 
 en/of het geven van EPA maatwerkadvies. Kader 
 kan u in contact brengen met een BRL 9500 
 gecertificeerde organisatie.
 2. U laat uw organisatie certificeren volgens de
 BRL 9500.  U kunt dan geheel zelfstandig de 
 Energie-Index, het Energielabel utiliteitsbouw 
 toekennen en/of EPA maatwerkadvies geven. 
 Kader kan u ondersteunen bij het borgen van uw  
 bedrijfsproces volgens de beoordelingsrichtlijn  
 BRL 9500 en begeleidt u bij BRL 9500 
 certificering. 

De invulling van deze twee mogelijkheden wordt hieron-
der nader toegelicht.

1. Aansluiting bij een BRL gecertificeerde organisatie
Wilt u de Energie-Index, het Energielabel utiliteitsbouw 
kunnen verstrekken en/of EPA maatwerkadvies geven, 
maar zijn de kosten voor BRL 9500 certificering en het 
onderhoud daarvan te hoog? Dan bestaat de mogelijk-
heid u aan te sluiten bij een BRL 9500 gecertificeerde 
organisatie. 

Diverse BRL 9500 gecertificeerde organisaties bieden de 
mogelijkheid voor zelfstandige adviseurs of organisaties 
om zich aan te sluiten. Theoretisch kunt u hiervoor een 
samenwerking aangaan met iedere organisatie die voor 
de benodigde delen van de BRL 9500 gecertificeerd is. 
Kader kan u in contact brengen met zo’n organisatie.

In de meeste gevallen kan de afmelding digitaal worden 
doorgestuurd naar de gecertificeerde organisatie, kunt 
u uw eigen klanten bedienen en kunt u zelf het tarief 
voor de Energie-Index of het Energielabel utiliteitsbouw 
bepalen. De gecertificeerde partner verzorgt dan de 
afmelding.

Afmeldtarieven variëren. Sommige organisaties vragen 
een eenmalig inschrijvingsbedrag van bijvoorbeeld 
€ 200,- of € 500,- en daarnaast een bedrag per afmel-
ding : variërend van € 15,- tot € 25,- voor de woning-

bouw, andere organisaties vragen alleen een bedrag per 
afmelding wat neer komt op maximaal € 35,- voor de 
woningbouw. Daarnaast kunnen ook de werkwijzen en 
de software variëren.

Voorwaarde voor aansluiting bij een BRL 9500 gecertifi-
ceerde organisatie is onder andere dat u in het bezit bent 
van het ‘Bewijs van Vakbekwaamheid’. U kunt bij Kader 
eerst de EPA- of EPN-opleiding volgen. 

2. Begeleiding naar BRL 9500 certificering
Organisaties met een BRL 9500 certificaat tonen aan dat 
zij de kwaliteit van het proces van opname tot en met 
het verstrekken van de Energie-Index, het Energielabel 
utiliteitsbouw en/of het geven van EPA-maatwerkadvies 
beheersen. Met een BRL certificering volgens de beoor-
delingsrichtlijn BRL 9500 kunt u de Energie-Index, een 
Energielabel utiliteitsbouw toekennen en/of EPA-maat-
werkadvies geven.

De beoordelingsrichtlijn BRL 9500 bestaat uit een 
algemeen deel en 6 bijzondere delen: 
• 9500-00 Algemeen deel
• 9500-01 Energie-Index bestaande woningen
• 9500-02 Maatwerkadvies bestaande woningen
• 9500-03 Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen
• 9500-04 Maatwerkadvies bestaande  

utiliteitsgebouwen
• 9500-05 Energielabel nieuwbouw woningen
• 9500-06 Energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Kader kan u ondersteunen bij het opzetten en invoe-
ren van het managementsysteem volgens de BRL 9500 
beoordelingsrichtlijn. In dit managementsysteem worden 
het bedrijfsproces en de benodigde procedures volgens 
de voor uw organisatie van toepassing zijnde bijzondere 
delen beschreven en vastgelegd in een handboek. Ook 
kunt u bij Kader terecht voor het onderhoud van uw sys-
teem en de begeleiding op het moment van certificering.
In de meeste gevallen heeft Kader 6 dagdelen nodig voor 
de opzet en invoering van een certificeerbaar manage-
mentsysteem volgens het algemene deel (BRL 9500-00) 
van de beoordelingsrichtlijn en twee bijzondere delen. 
Hiervoor rekent Kader € 2.700,- exclusief btw. Het tarief 
is afhankelijk van het aantal medewerkers en de diversi-
teit van activiteiten van een organisatie.
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De certificering dient uitgevoerd te worden door een 
certificerende instantie, zoals IKOB-BKB of KIWA. Voor 
inzicht in de exacte kosten voor certificering adviseren 
wij u contact op te nemen met een dergelijke instantie.

Certificering kan alleen plaatsvinden wanneer uw 
organisatie voldoet aan de volgende eisen:
• Inschrijving handelsregister KvK.
• EPA-W, EPA-U of EPN-U adviseur met ‘bewijs van 

Vakbekwaamheid’ in dienst.
• Aanwezigheid handboek volgens de beoordelings-

richtlijn BRL 9500.
• Aanwezigheid gecertificeerd softwarepakket (bijv. 

VABI).

Belangstelling
Hebben wij uw belangstelling gewekt? 
Vraag dan een offerte aan of neem contact met ons op!

https://kader-advies.nl/offerte-aanvragen/
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Bereik organisatieverbetering en realiseer
uw QHSE doelstellingen, met behulp van
certificeringsbegeleiding, ondersteuning en
opleidingen.

Kader is de specialist op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, milieu en informatiebeveiliging.
We helpen u vooruit!

Kader is opgericht in 1994 en gegroeid tot een
organisatie met een breed pakket aan advies en
opleidingen.

Kader is approved partner van gerenommeerde
certificatie instellingen, heeft Hobéon SKO
toegelaten opleidingen en is ISO 9001
gecertificeerd.

Over Kader

GOED OM TE WETEN!

Scholingsfondsen bieden geregeld 
scholingssubsidie op de opleidingen en 
trainingen van Kader. U kunt bijvoorbeeld via 
een brancheorganisatie informeren naar de 
mogelijkheden.

CONTACT
Aanvullende informatie? Neem contact met ons 
op.

Telefoonnummer
030 243 64 64
E-mail
info@kader.nl
Website
www.kader.nl

V.0318
© 2018 Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Kader behoudt zich het recht voor zonder enige verplichtingen naar of jegens derden aanpassingen aan deze brochure door te voeren.
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Mijn ervaring met Kader is kort gezegd zeer positief, open en constructief 
meedenkend. Om als zelfstandige iets op te bouwen als bouwkundig opzichter 
ben ik de EPA-W opleiding bij Kader gaan volgen. Ik heb de opleiding als zeer 
positief ervaren, de lesstof was makkelijk behappen en de tijdsspanne goed. 
Door deze opleiding kan ik binnen mijn adviesbureau een breed spectrum 
aanbieden.

Wiel, Savelsbergh

De EPA-W examentraining is verhelderend en zeker een aanrader in 
de aanloop naar het examen. 

Mevrouw L. Besteman, Woonstad Rotterdam



www.kader.nl

info@kader.nl030 243 64 64

http://www.kader.nl
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