FAC-cursus GEVELTECHNIEK 2022

Syntra Bizz, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (*zie update Module 1)

BASISCURSUS - 17u tot 21u30
Do 27 jan
Do 3 feb
Do 10 feb
Do 17 feb
Do 24 feb

MODULE 1 BOUWFYSICA * LESSEN VINDEN ONLINE PLAATS
Akoestiek
Warmtetransport
Dichtingen, slabben, voegen en praktijktoepassingen
Bouwfysische evaluatie – Berekeningen
Warmte- vocht- en luchttransport

Do 17 mrt

Tentamen Module 1 Bouwfysica

Do 21 april
Do 28 april
Do 5 mei
Do 12 mei

MODULE 2 STATICA & CONSTRUCTIE
Gevelontwerp – Constructie
Belastings- en toetsingscriteria – Bouwbewegingen
Berekeningen, verankeringen en ontwerptabellen
Wind- en waterdichtheid (B25-002-1,...) & FAC-keurmerk

VERVOLMAKINGSCURSUS - 14 tot 19u

Dhr. M. Blasco
Dhr. J. Langmans
Bureau Bouwtechniek
Dhr. J. Langmans
Dhr. N. Van Den Bossche
Do 10 mrt

PRACTICUM - Akoestiek -Dhr. M. Blasco

Dhr. E. Clinquart
Dhr. Ph. Willems
Dhr. Ph. Willems
Dhr. F. Van Geertruyen
Do 19 mei PRACTICUM – Warmte- vocht- en luchttransport
Dhr. N. Van Den Bossche

Do 2 juni

Tentamen Module 2 Statica & Constructie

Do 8 sept - A
Do 8 sept - B
Do 15 sept - A
Do 15 sept - B
Do 22 sept
Do 29 sept - A
Do 29 sept - B

MODULE 3 MATERIAAL
Opp. Behandeling Lakken + corrosie + garantie
Opp. behandeling Anodiseren + corrosie + garantie
Aluminium Constructies
Brandwerendheid & Inbraakwerendheid
Glas & Panelen
Ontwerp & Extrusie – Recyclage – Circulair materiaalgebruik
Hang- en sluitwerk

Alural Lummen
Alural Lummen
Dhr. F. Van Geertruyen
Dhr. F. Van Geertruyen
Dhr. P. Roman
Docent te bepalen
Dhr. G. Haerens
Do 6 okt PRACTICUM - Wind- en waterdichtheid
Dhr. F. Van Geertruyen

Do 13 okt

Tentamen Module 3 Materiaal

Do 17 nov

Herexamen 3 Modules Basiscursus

Datum te bepalen

Diploma-uitreiking Basiscursus

VRAGEN? Stuur een e-mail naar info@fac-belgium.eu of bel naar 0477 300 472 of 0495 47 50 50.
Update 31/01/2022

Met de cursus Geveltechiek, die FAC organiseert in samenwerking met Syntra Bizz,
Berchem-Antwerpen en het Scheppersinstituut te Wetteren, spelen we in op de behoefte
bij alu-constructiebedrijven om hun medewerkers praktijkgerichte kennis over aluminium
geveltoepassingen, rekenmethodes, productieprocessen en materialen bij te brengen.

OVER DE CURSUS

• De cursus bestaat uit een basiscursus en een vervolmakingscursus. Beide kunnen
afzonderlijk gevolgd worden.
• De basiscursus omvat drie modules: Bouwfysica, Statica & Constructie, en Materiaal.
De drie modules kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Een cursist die na een module
slaagt in het examen, krijgt een deelcertificaat. Wie alle drie modules succesvol afsluit,
ontvangt het diploma “Geveltechniek”.
• De vervolmakingscursus omvat drie practica waarin specifieke thema’s worden
uitgediept. Voorkennis via de FAC basiscursus, vooropleiding of professionele activiteit
is sterk aanbevolen. De drie practica kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Er zijn geen
examens.
• De doelgroep van de cursus bestaat uit:
o Technische medewerkers, calculators, ontwerpers, projectvoorbereiders;
o Technisch leidinggevenden, projectleiders;
o Architecten en studiediensten.
• De docenten zijn specialisten in hun vakgebied.
• Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen voor de basiscursus, en 20 voor de
vervolmakingscursus.
• De lessen zijn interactief en praktijkgericht. Cursisten worden aangemoedigd om hun
vragen en problemen uit hun dagelijkse praktijk voor te leggen en te bespreken.

PROGRAMMA 2022

Vanaf 2022 wordt zowel de basis- als de vervolmakingscursus jaarlijks (op één locatie)
georganiseerd. In 2022 gaan de lessen door bij Syntra Bizz te Berchem-Antwerpen*; in
2023 zullen beide cursussen plaatsvinden in het Scheppersinstituut te Wetteren.
*

DEELNAMEPRIJS

• Basiscursus
o FAC-leden, FAC-partners : € 550 (excl. btw) per module
o Niet-FAC-leden : € 825 (excl. btw) per module
• Vervolmakingscursus
o FAC-leden, FAC-partners : € 250 (excl. btw) per practicum
o Niet-FAC-leden : € 350 (excl. btw) per practicum
• Bij de inschrijvingen krijgen FAC-leden en -partners voorrang. Niet-leden komen op
een reservelijst en kunnen 2 maand voor de aanvang van een module de resterende
plaatsen innemen
• In de cursusprijs is begrepen: opleiding door ervaren docenten met praktijkkennis;
cursusmateriaal; broodjes en drank tijdens de pauze; examen en herexamen.
• Syntra Bizz verzorgt de facturatie van deze opleiding. De factuur na inschrijving geldt
als bevestiging van inschrijving.
• Belangrijk: Na bevestiging van de inschrijving is afmelden met terugstorten van het
inschrijvingsgeld onmogelijk. U kan zich wel laten vervangen door een collega.
Wanneer de betaling nog niet is gebeurd, kan er geannuleerd worden tot 14 dagen
voor de aanvang van de cursus.

KMO-PORTEFEUILLE - SECTORFONDS

De deelnemers kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille of de sectorfondsen om
opleidingskosten uit te sparen. Syntra Bizz bvba is een erkend opleidingsverstrekker in het
kader van de ondernemingsportefeuille uitgereikt door de Vlaamse Overheid
(erkenningsnummer DV.0215959) en eveneens een erkend opleidingsverstrekker bij
sectorfondsen. Ga voor meer informatie naar www.kmoportefeuille.be of naar mtech+,
het loopbaanfonds van de metaal- en technologiesector.

INSCHRIJVEN

Via deze link of www.fac-belgium.eu

afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-pandemie, behoudt FAC zich het recht voor om,
indien nodig, de fysische lessen te vervangen door online lessen.

Update 31/01/2022

