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H
oe om te gaan met leren en opleiden 

tijdens de lockdown, is een van de 

vragen die de vereniging BWT bezig 

hield. Immers, samen in een klaslo-

kaal bijeenkomen kan voorlopig niet. Tegelij-

kertijd moeten wij ons als plantoetsers en toe-

zichthouders goed voorbereiden op nieuwe 

bouwregelgeving die wij in ons dagelijks werk 

Cursus BENG voor toetsers en toezichthouders

Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe BENG-eisen van kracht geworden en wordt 

de energieprestatie van nieuwe gebouwen bepaald volgens de NTR-8800. Voor 

het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht betekent dit een andere manier van 

toetsen en voor een deel de verschuiving van de aanvraag naar de geleverde 

prestatie met een eindtoets en label als bewijs van kwalitatieve oplevering. 

tegenkomen, zoals in dit geval de BENG-eisen 

die op 1 januari in werking zijn getreden. Voor 

de leden van de Vereniging BWT Nederland 

biedt de vereniging in samenwerking met Envi-

re een praktische cursus ‘BENG NTA 8800 voor 

plantoetsers en toezichthouders’ aan.

De vereniging BWT biedt samen met Envire 

Omgevingsopleidingen de e-learning BENG 

aan voor een zeer scherp tarief. Met zes digita-

le lessen bestaande uit onder andere interac-

tieve filmpjes van zes keer 20 minuten leert 

docent Gelly Sehat de deelnemers alle ins en 

outs van de BENG. Het programma van de di-

verse modules: 

• Inleiding BENG

• Regelgeving en nieuwe rekenmethode 

BENG: NTA 8800

• BENG 1 indicator

• BENG 2 indicator

• BENG 3 indicator

• TOjuli-getal

• Praktijkvoorbeelden

Na iedere aflevering/les zijn er vragen die de 

deelnemer moet beantwoorden over BENG. De 

cursus is zo opgezet dat deze zowel voor toet-

sers als toezichthouders interessant is. Na af-

loop ontvang je een certificaat. Ook is de do-

cent beschikbaar voor eventuele vragen over 

de materie. Dus als je er niet uitkomt is er hulp 

op afstand. 

Het voordeel is dat je kan leren in je eigen 

tempo en gewoon vanuit je eigen werkplek 

thuis of op kantoor. De cursus is zo opgezet 

dat het aantrekkelijk is om te volgen, en je in 

één lesdag in staat bent de werkzaamheden 

rond de BENG als toetser en toezichthouder 

uit te kunnen voeren.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.bwtinfo.nl 

onder VBWTN cursus BENG NTA 8800. Envire 

geeft de leden van de vereniging BWT korting. 

De vereniging geeft daarbovenop nog een kor-

ting, zodat deze cursus kan worden gevolgd 

voor het zeer aantrekkelijke tarief van € 190,- 

per deelnemer (normale prijs is € 250,-). Voor 

meer informatie: kijk ook op www.envire.nl.

Wil je deze cursus volgen? Stuur dan je gege-

vens: voornaam, achternaam, naam organisa-

tie (gemeente, omgevingsdienst, gemeen-

schappelijke regeling, of persoonlijk 

lidmaatschap) en telefoonnummer naar info@

bwtinfo.nl.
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Tijdens het jaarcongres van de Vereniging 

BWT Nederland is aangekondigd dat de 

BWT-app binnen een paar weken live zou 

gaan. Op die manier zou eind 2020 al wor-

den gestart, zodat de toezichthouders en 

handhavers van gemeenten hier mee aan

het werk konden om zo met elkaar een ac-

tieve lerende community te ontwikkelen.

Echter kort voor het online gaan van de app

kwam deze niet door het veiligheidsproces 

bij Apple om in de appstore te plaatsen.

Door de veiligheidsproblematiek ging de

lancering helaas toen niet door. De applica-

tie moest worden aangepast en opnieuw

worden aangemeld bij Apple. Dit kostte he-

laas behoorlijk veel tijd. Als Vereniging vin-

den wij het ontzettend jammer dat dit nog 

een behoorlijke tijd heeft geduurd, maar nu 

is dan eindelijk de BWT-app zowel beschik-

baar in de Google Play Store en de Apple

App Store.

Eerder dan dat deze app via beide platfor-

men was goedgekeurd en beschikbaar zou 

zijn, hebben wij de app ook niet willen vrij-

geven. Momenteel zijn wij als vereniging 

bezig om iedereen die zich heeft aan-

gemeld persoonlijke inloggegevens te stu-

ren en vindt een eerste inhoudelijke vul-

ling plaats. Het zal er nu vooral op aanko-

men hoe de gebruikers zelf gaan zorgen 

voor de inhoud, de interactie en de kennis-

deling.

Wil je als toezichthouder of handhaver 

werkzaam binnen het bevoegd gezag ook 

gebruik maken van deze BWT-app handha-

ving? Stuur dan een mail naar aw@vereni-

ging-bwt.nl. Je ontvangt dan de gegevens 

om een eigen profiel aan te maken.

BWT-app eindelijk beschikbaar


