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Lees zorgvuldig onderstaande informatie 
 

 Dit examen bestaat uit een casus en een opnameformulier. Met behulp van 
foto´s en plattegronden neemt u een gebouw op. Aan de hand van deze 
gegevens vult u het los bijgevoegde opnameformulier in. 

 Controleer voor aanvang het opgavenboekje en de bijlagen op volledigheid. 

 Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in. 
 

 Gebruik voor het uitwerken een zwart schrijvende pen of potlood. 

 Zorg dat in ieder geval duidelijk is welk antwoord je hebt gekozen, anders 
wordt het antwoord fout gerekend. Indien een invulveld niet van toepassing is, 
kunt u deze leeg laten of “n.v.t.” invullen. Het gebruik van een potlood en gum 
wordt aanbevolen. 

 U mag gebruik maken van het uitgereikte kladpapier. Alle aantekeningen 
moeten met het examenmateriaal ingeleverd worden, maar zullen niet 
beoordeeld worden. 

 De tijdsduur van dit examen is maximaal 120 minuten. 
 
Bij het beantwoorden van de vragen in deze voorbeeldtoets mag u gebruikmaken 
van ISSO-publicatie 75.1. Bij het examen krijgt u deze publicatie uitgereikt. 
 
 
ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET 
EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN! 
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Opdracht 

 
Het doel van de opdracht is de gegeven informatie te verwerken op het opnameformulier. 
Niet alle informatie is afleidbaar uit de foto’s en tekeningen. De gegevens, foto’s, 
plattegronden en bijlagen van deze casus dienen gebruikt te worden. De gegevens die niet 
verkregen kunnen worden uit de tekst, tekeningen en foto’s zijn al op het opnameformulier 
ingevuld. Niet relevante invulvelden zijn weggelaten. 
 
Bij de casus horen de volgende bijlagen: 

 5 tekeningen A3-formaat 

 1 kwaliteitsverklaringen (Rockwool) 

 1 productinformatieblad (Reynaers) 
 
De tekeningen zijn op schaal. 
 
Er moet vanuit gegaan worden dat alle afmetingen en overige gegevens ter plekke zijn 
gecontroleerd. Alle bijgevoegde informatie hoort bij de opname en het uitzoekwerk van de 
EP-adviseur. U kunt u ervan uitgaan dat het opgenomen gedeelte van het gebouw bestaat 
uit één rekenzone en uit één gebruiksfunctie. 
 

 
 
De basisopname wordt toegepast. Alle voorschriften van ISSO 75.1 moeten gevolgd worden. 
In afwijking van de ISSO publicatie geldt voor de bepaling van alle oppervlakten en perimeter 
een marge van 5%. Afmetingen dienen met twee decimalen nauwkeurig genoteerd te 
worden. Daar waar twijfel is over een toegepast systeem, is de tekst leidend. 
 
 
  

Opdracht is het invullen van het opnameformulier, enkel voor de volgende onderdelen: 
1. Algemene gebouwgegevens 
2. Gebruikersoppervlakte van de begane grond en eerste verdieping, stramien 1 tot 

en met 5 
3. Alle vloeren die deel uitmaken van de thermische schil, stramien 1 tot en met 5 
4. De oostgevel van de 1e verdieping, stramien 1 tot en met 5, voor zover deze deel 

uitmaakt van de thermische schil. Alsook de daarin opgenomen ramen en/of 
deuren. 

5. Alle installaties, begane grond, stramien 1 tot en met 5 
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Algemeen en bouwkundig 

 
Het kantoor is gebouwd in 1997. Het telt 5 gewone bouwlagen en een dakopbouw voor de 
technische installaties (halfsteens ongeïsoleerd). Onder het gehele gebouw is een 
onverwarmde kelder aanwezig. Deze ruimte was niet toegankelijk op het moment van 
opname. 
 
De totale gebruiksoppervlakte van het gebouw is 3.556 m2. 
 
Vloeren en wanden: 
 
Afbeelding 1 Buitenwand en begane grond vloer (schaal 1:10) 

 
 
  

waterwerende en 
dampdoorlatende laag 
stijlen 38x140 mm 
BouwPlaat 201 VARIO, 140 mm 
dampremmende laag 
binnenplaat 
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Beglazing: 
 
Alle kozijnen en glas zijn hetzelfde. Op de zuid-, oost- en westzijde zijn screens aanwezig. 
 
Afbeelding 2 Toegepast kozijn (Reynaers CS 68) 

 
 
Afbeelding 3 Toegepast glas 

 
 
  



 

U Module 3, voorbeeldexamen, Casus v2.0 Blad 6 van 13 

Afbeelding 4 Bediening verwarming en zonwering 
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Installaties 

 
Verwarming: 
In de technische ruimte op het dak staat een verwarmingsinstallatie opgesteld. Deze is in 
2012 voor het laatst vervangen. Vanaf hier wordt het hele gebouw van warmte voorzien. De 
ontwerptemperaturen voor de CV-installatie zijn 80°C / 60°C. 
 
In de ruimten zijn overal radiatoren aanwezig onder de ramen. Deze zijn aangesloten 
volgens het 2-pijps principe. Alle leidingen komen van onder uit de vloer en zijn helemaal 
geïsoleerd. In de verblijfsruimten hangen de radiatoren tegen de borstwering. Het is niet 
bekend, of de installatie ingeregeld is. 
 
Afbeelding 5 Verwarmingselementen in de ruimte 

 
 
 
Afbeelding 6 Groepenverdeler in technische ruimte 
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Afbeelding 7 Verwarmingstoestellen 

 
 
Afbeelding 8 Typeplaatjes van ketel 1 en ketel 2 

  
Ketel 1       Ketel 2 
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Luchtbehandeling: 
Op het dak staat een luchtbehandelingskast opgesteld voor ventilatie van de begane grond, 
1e en 2e verdieping. De toiletten, bergingen souterrain en de containerruimte worden apart 
afgezogen met een dakventilator. Alle kanalen tot aan de rekenzone zijn geïsoleerd. 
 
Afbeelding 9 Principeschema luchtbehandeling BG, 1e en 2e verdieping 
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Koeling: 
T.b.v. de koudeopwekking staat op het dak een koelmachine opgesteld met luchtgekoelde 
condensor met ventilatoren (Carrier 30RBS 050). Op de koelmachine zijn de volgende 
groepen aangesloten: 

 Koeler luchtbehandeling systeem 1 (BG, 1e en 2e verdieping) 

 Koeler luchtbehandeling systeem 2 (3e en 4e verdieping) 
 
De luchtbehandelingskasten staan ook op het dak. 
 
Afbeelding 10 Koelmachine op dak 

 
 
 
Afbeelding 11 Specificatieblad van koelmachine 

 
 
1. Capaciteiten gecertificeerd door Eurovent in overeenstemming met EN14511-3: 2013 

Conditie 1: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 12°C/7°C, buitenluchttemperatuur 35°C, 
vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W 
Conditie 2: condities koeling - koeler intrede/uittrede watertemperatuur 23°C/18°C, buitenluchttemperatuur 35°C, 
vervuilingsfactor koeler 0 m² K/W 
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Warm tapwater: 
Voor het warme tapwater zijn in alle pantry’s, direct onder het aanrecht, boilers opgesteld. 
Elke verdieping heeft één pantry. 
 
Afbeelding 12 Warmtapwater toestel in pantry 
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Verlichting: 
De verlichtingsinstallatie is weergegeven op de tekeningen. In de kantoortuinen wordt de 
verlichting centraal, met de hand geschakeld, waarbij de verlichting langs de ramen apart te 
schakelen is. In de overige ruimtes zijn vertrekschakelaars aanwezig. Bij de hoofdingang van 
het gebouw kan met een timer een tijdprogramma ingegeven worden voor uitschakeling van 
alle verlichting. 
 
Let op! In afwijking van de ISSO publicatie mogen verlichtingszones niet samengevoegd 
worden. 
 
Afbeelding 13 Rond verlichtingsarmatuur en voorraad lampen 
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Afbeelding 14 Langwerpig armatuur (2 lampen per armatuur) en lamp uit voorraad 
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Codering:             20160760GKBKUW 

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing: ISSO 82.1 en ISSO 75.1 

Fabrikant:            Rockwool 

Type:  BouwPlaat 210, BouwPlaat 201 VARIO,  RockSono Base, 
RockSono Base Vario en RockRoof Flexi 

Ingangsdatum verklaring  15-01-2016  
21-11-2016 Rc-waarden panelen verwijderd omdat het Nader Voorschrift 
voorschrijft dat er rekening gehouden moet worden met 25% kozijn. Nieuwe 
waarde komen overeen met de forfaitaire waarden voor panelen in kozijnen.  
12-03-2017 Toegevoegd:  RockSono Base, RockSono Base Vario en 
RockRoof Flexi 

Geldigheidsduur verklaring Onbeperkt 

  

 

isolatiedikte [mm] Rc [m2K/W] 

  

gevel vloer plat/hellend 
dak

1 

(Beperkte 
toepassing 
zie note 1) 

plat/hellend dak  
(indien isolatie 

tussen 
balken/gordingen 
is aangebracht) )  

10 0,63 0,42 0,49 0,45 

20 0,90 0,69 0,76 0,68 

30 1,17 0,96 1,03 0,92 

40 1,44 1,23 1,30 1,15 

50 1,71 1,50 1,57 1,38 

60 1,98 1,77 1,84 1,61 

70 2,25 2,04 2,11 1,85 

80 2,52 2,31 2,38 2,08 

90 2,79 2,58 2,65 2,31 

100 3,06 2,85 2,92 2,54 

110 3,33 3,12 3,19 2,78 

120 3,60 3,39 3,46 3,01 

130 3,87 3,66 3,73 3,24 

140 4,14 3,93 4,00 3,47 

150 4,41 4,20 4,27 3,70 

160 4,68 4,47 4,54 3,94 

170 4,95 4,74 4,81 4,17 

180 5,22 5,01 5,08 4,40 

190 5,50 5,29 5,36 4,63 

200 5,77 5,56 5,63 4,87 

210 6,04 5,83 5,90 5,10 

220 6,31 6,10 6,17 5,33 

230 6,58 6,37 6,44 5,56 

Vervolg tabel zie volgende bladzijde 
 

 

 

http://www.bcrg.nl/


 
 

    

 

 

 
 
*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen. 

 
  

 

 

 

 

Vervolg 20160760GKBKUW 

isolatiedikte [mm]  

 

gevel vloer plat/hellend 
dak

1 

(Beperkte 
toepassing 
zie note 1) 

plat/hellend dak  
(indien isolatie 

tussen 
balken/gordingen 
is aangebracht) )  

240 6,85 6,64 6,71 5,80 

250 7,12 6,91 6,98 6,03 

260 7,39 7,18 7,25 6,26 

270 7,66 7,45 7,52 6,49 

280 7,93 7,72 7,79 6,72 

290 8,20 7,99 8,06 6,96 

300 8,47 8,26 8,33 7,19 

 
De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 
het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.  
1 
De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. 
Indien het isolatiemateriaal bij het dak tussen de balken/gordingen is aangebracht gelden de waarde 
inclusief 6,5 % hout.  
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Codering:             20160760GKBKUW 

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing: ISSO 82.1 en ISSO 75.1 

Fabrikant:            Rockwool 

Type:  BouwPlaat 210 en BouwPlaat 201 VARIO 

Ingangsdatum verklaring  15-01-2016  
21-11-2016 Rc-waarden panelen verwijderd omdat het Nader Voorschrift 
voorschrijft dat er rekening gehouden moet worden met 25% kozijn. Nieuwe 
waarde komen overeen met de forfaitaire waarden voor panelen in kozijnen.  

Geldigheidsduur verklaring 12-03-2017 

  

 

isolatiedikte [mm] 
Rc 

[m2K/W] 
   

  

gevel vloer plat/hellend 
dak

1 

(Beperkte 
toepassing 
zie note 1) 

plat/hellend dak  
(indien isolatie 

tussen 
balken/gordingen 
is aangebracht) )  

10 0,63 0,42 0,49 0,45 

20 0,90 0,69 0,76 0,68 

30 1,17 0,96 1,03 0,92 

40 1,44 1,23 1,30 1,15 

50 1,71 1,50 1,57 1,38 

60 1,98 1,77 1,84 1,61 

70 2,25 2,04 2,11 1,85 

80 2,52 2,31 2,38 2,08 

90 2,79 2,58 2,65 2,31 

100 3,06 2,85 2,92 2,54 

110 3,33 3,12 3,19 2,78 

120 3,60 3,39 3,46 3,01 

130 3,87 3,66 3,73 3,24 

140 4,14 3,93 4,00 3,47 

150 4,41 4,20 4,27 3,70 

160 4,68 4,47 4,54 3,94 

170 4,95 4,74 4,81 4,17 

180 5,22 5,01 5,08 4,40 

190 5,50 5,29 5,36 4,63 

200 5,77 5,56 5,63 4,87 

210 6,04 5,83 5,90 5,10 

220 6,31 6,10 6,17 5,33 

230 6,58 6,37 6,44 5,56 

Vervolg tabel zie volgende bladzijde 
 

 

 

 

 

 

http://www.bcrg.nl/


 
 

    

 

 

  

 

Vervolg 20160760GKBKUW 

isolatiedikte [mm]  

 

gevel vloer plat/hellend 
dak

1 

(Beperkte 
toepassing 
zie note 1) 

plat/hellend dak  
(indien isolatie 

tussen 
balken/gordingen 
is aangebracht) )  

240 6,85 6,64 6,71 5,80 

250 7,12 6,91 6,98 6,03 

260 7,39 7,18 7,25 6,26 

270 7,66 7,45 7,52 6,49 

280 7,93 7,72 7,79 6,72 

290 8,20 7,99 8,06 6,96 

300 8,47 8,26 8,33 7,19 

 
De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 
het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.  
1 
De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. 
Indien het isolatiemateriaal bij het dak tussen de balken/gordingen is aangebracht gelden de waarde 
inclusief 6,5 % hout.  
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CS 68
Windows & Doors

Concept System® 68 is a thermally improved three-chamber system for windows and doors that 

boasts the optimum combination of high insulation levels and optimal safety. 

The system is available in a variety of aesthetic shapes to match current architectural styles whilst 

offering all types of both inward and outward opening windows and doors. Double butt strips between 

the frame and vent and lowered drainage ensure superior wind and water tightness.

Different inner and outer colours are possible.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

Style variants FUNCTIONAL HIDDEN VENT

Min. visible width inward opening window

Frame 51 mm 76 mm

Vent 33 mm not visible

Min. visible width outward opening window

Frame 17,5 mm -

Vent 76 mm -

Min. visible width inward opening flush door

Frame 68 mm -

Vent 76 mm -

Min. visible width outward opening flush door

Frame 42 mm -

Vent 102 mm -

Min. visible width T-profile 76 mm 126 mm

Overall system depth window

Frame 59 mm 59 mm

Vent 68 mm 63.5 mm

Rebate height 25 mm 18,5 mm

Glass thickness up to 44 mm up to 44 mm

Glazing method  dry glazing with EPDM or neutral silicones

Thermal insulation  23 mm omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips

PERFORMANCES

ENERGY

Thermal Insulation (1) 
EN 10077-2

Uf-value between 1.8 W/m2K and 2.9 W/m2K,  
depending on the frame/vent combination

COMFORT

Acoustic performance (2) 
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB, depending on glazing type

Air tightness, max. test pressure (3)

EN 1026; EN 12207
1 

(150 Pa)
2 

(300 Pa)
3 

(600 Pa)
4 

(600 Pa)

Water tightness (4)

EN 1027; EN 12208
2A

(50 Pa)
3A

(100 Pa)
4A

(150 Pa)
5A

(200 Pa)
6A

(250 Pa)
7A

(300 Pa)
8A

(450 Pa)
9A

(600 Pa)
E750
(750 Pa)

E
(1200 Pa)

Wind load resistance,  
max. test pressure (5)

EN 12211; EN 12210

1
(400 Pa)

2
(800 Pa)

3
(1 200 Pa)

4
(1 600 Pa)

5
(2 000 Pa)

Exxx
(> 2 000 Pa)

Wind load resistance to frame 
deflection (5)

EN 12211; EN 12210

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)

SAFETY

Burglar resistance (6)

ENV 1627 – ENV 1630 WK 1 WK 2
(windows & doors)

WK 3
(flush doors)

This table shows classes and values of performances, which can be achieved for specific configurations and opening types.

(1)  The Uf-value measures the heat flow. The lower the Uf-value, the better the thermal insulation of the frame.
(2) The sound reduction index (Rw) measures the capacity of the sound reduction performance of the frame.
(3)  The air tightness test measures the volume of air that would pass through a closed window at a certain air pressure.
(4)  The water tightness testing involves applying a uniform water spray at increasing air pressure until water penetrates the window.
(5)  The wind load resistance is a measure of the profile’s structural strength and is tested by applying increasing levels of air pressure to simulate the wind  

force. There are up to five levels of wind resistance (1 to 5) and three deflection classes (A,B,C). The higher the number, the better the performance.
(6) The burglar resistance is tested by static and dynamic loads, as well as by simulated attempts to break in using specified tools.


