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Zijn vakmensen voldoende geschoold 

om bouwproducten op de juiste manier 

te verwerken? Dennis Kosten van 

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk 

vindt van niet. Ook op het gebied van 

daglichtproducten is er nog een wereld 

te winnen. Hoe? Door de training 

Daglicht & Hellend dak te volgen.

Tekst: Viola Huurnink  Beeld: Dakvenstermeesters Montage Keurmerk

Mede door het uitstellen van de wet Kwaliteitsbor-
ging is er geen of te weinig kwaliteitscontrole op 
de bouw. Hoe weet een opdrachtgever dan of zijn 

woning op de juiste manier is gebouwd en of de producten 
goed zijn gemonteerd? Op het gebied van daglichtproduc-
ten is er het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Een 
merkona�ankelijk keurmerk voor de inbouw en aansluiting 
van dakramen, dakkapellen en lichtkoepels in het hellend 
en platte dak op basis van isolatiewaardebehoudend en 
luchtdicht bouwen.

Waarom focus op de aansluiting?
“Voor het hellend dak bijvoorbeeld is er een ruim assorti-
ment aan daglichtproducten op de markt. Fabrikanten van 
deze producten geven daar trainingen voor. Gebaseerd op 
de mogelijkheden van hun producten. Een goed daglicht-
product is echter niets zonder een gedegen aansluiting. 
Juist bij die aansluiting gaat het dikwijls mis. Wij willen 
 uitvoerende partijen beter bekendmaken met de aanslui-
tingen van daglichtproducten op het dak.”

Kennis bijspijkeren

Daglichtproducten  
verwerken in hellend dak

Dach & Holz International
20 - 23 februari 2018
Messegelände Köln
Circa 600 exposanten van over 
de hele wereld tonen in vier  
hallen de meest actuele ontwik-
kelingen en trends betre�ende 
machines, materieel en materiaal 
voor dak- en houtbouw.
www.dach-holz.com

Batibouw
22 en 23 februari 2018
Brussels Expo Brussel
De verzamelplaats voor alle spe-
cialisten in de bouw-, renovatie- 

en decoratiesector. Met vier 
 thema’s: Beleef Batibouw, Con-
nectiviteit, Project Your Home en 
Zorgeloos Wonen. 
www.batibouw.com

Strategietraining voor mkb’ers
1 maart 2018
Utrecht
Waarom doen wij wat wij doen, 
en wat heeft mijn klant eraan? 
Met de antwoorden op deze  
vragen leren de deelnemers een 
succesvolle strategie te ontwik-
kelen.
www.mkbct.nl

Veilig werken op hoogte
7 maart 2018
Gorinchem
Tijdens de training verwerven de 
cursisten kennis en vaardigheid 
in het toepassen van de basis-
principes van het veilig werken 
op hoogte.
www.skgikobopleidingen.nl

Isolatie en koudebruggen bij  
gebouwen
13 maart 2018
Van der Valk Hotel De Bilt
Europa wil dat alle gebouwen 
vanaf 2020 energieneutraal wor-
den gebouwd. Tijd voor bouw-
professionals dus om hun kennis 
over isolatie op te krikken.
www.bouwprofsnederland.nl

Kwaliteit maken met details
15 maart 2018
Bouwforum Utrecht
De belangrijkste voorwaarden 
voor het maken van goede en 
 robuuste bouwkundige details 
komen aan bod in deze cursus.
www.bouwforum.nl

Haal het beste uit jezelf als  
directeur/eigenaar
26 maart 2018
Regio Zwolle
Waar is bij u als directeur of eige-
naar en uw bouworganisatie nog 

winst te behalen? In deze cursus 
zoekt u dat samen met de trainer 
uit en gaat u naar huis met een 
aantal concrete maatregelen.
www.bouwendnederland.nl/
academy

Metselwerk met doorstrijk en 
dunbedmortel
Datum en locatie op aanvraag
Deelnemers worden vaardig ge-
maakt in het metselen volgens 
de doorstrijkmethode en de dun-
bedmethode met aandacht voor 
de materiaal-, verwerkings- en 
omgevingscondities.
www.bouwcirkel.nl
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centrum in Elst. Het biedt ruimte om zowel de theorie- als 
de praktijkgedeelten van de diverse trainingsmodules te 
volgen.”

Daglicht & Hellend dak
21 februari 2018
Trainingscentrum Elst (Gld.)
www.dakvenstermeesters.nl/opleidingen

Bouwbesluit
17 april 2018
Utrecht
Wilt u leren hoe u in de dagelijk-
se praktijk het Bouwbesluit toe-
past? Volg dan deze cursus. Door 
middel van praktijkvoorbeelden 
leert u de voorschriften praktisch 
toepassen.
www.bouwforum.nl

Tekening lezen voor bouw-
plaatspersoneel
Datum en locatie op aanvraag
Er wordt aandacht besteed aan 

het controleren van tekeningen, 
het opnemen van maatvoering 
en de controle daarbij. Met ge-
bruik van eigen praktijksituaties 
en tekeningen.
www.bouwcirkel.nl

Building Holland
17 - 19 april 2018
RAI Amsterdam
15.000 bezoekers en 230 stand-
houders komen samen om ken-
nis te delen, te netwerken, zaken 
te doen en om innovatieve pro-
ducten en concepten te zien en 
te beleven.
www.buildingholland.nl

Bedrijfsovername in familie-
bedrijven
23 april 2018
Den Bosch
Cursus die helpt om opvolging en 
bedrijfsoverdracht binnen een fa-
miliebedrijf succesvol te regelen.
www.mkbct.nl

BIM voor projectleiders
Datum en locatie op aanvraag
De projectleiderrol binnen het 
BIM-proces is van cruciaal belang 
voor het slagen ervan. In vier 
werkdagen krijgen projectleiders 
onder meer inzicht in hun rol en 
hoe zij modellen kunnen beoor-
delen.
www.bob.nl

Renovatie 2018
23 - 25 mei 2018
Brabanthallen Den Bosch
Vakbeurs voor verbetering van 
bestaande woning en utiliteits-
gebouwen. Met naast leveran-
ciers op de beursvloer praktijk-
theaters, diverse lezingen en 
workshops.
www.renovatiebeurs.nl

Maak kennis met BREEAM-nl
7 juni 2018
Regio Utrecht
Opdrachtgevers vragen op-

drachtnemers steeds vaker om 
een BREEAM-NL-certificaat. Wat 
deze methodiek inhoudt en wel-
ke consequenties het heeft voor 
de werkwijze binnen het bouw-
bedrijf leert u tijdens deze cursus.
www.bouwendnederland.nl/
academy

Bouw Compleet 2018
9 - 11 oktober 2018
Evenementenhal Hardenberg
De beurs - gecombineerd met  
de S.G.A. Vakdagen - licht drie 
thema’s uit middels een ruw-
bouwplein, een veiligheidsstraat 
en een ICT & Automatiserings-
plein.
www.evenementenhal.nl/harden-
berg

Een agenda-item delen? Mail 
naar aannemer@eisma.nl.

Hoe is de training Daglicht & Hellend dak opge-
bouwd?
“In één dag worden kennis en praktische vaardigheden 
verworven in het verwerken van daglichtproducten in het 
hellend dak. In het theoriegedeelte komen de verschillende 
dakconstructies aan bod, maar ook isolatiebehoudend en 
luchtdicht bouwen en de wet- en regelgeving die van toe-
passing zijn. Het praktijkdeel is gebaseerd op het inbou-
wen en uitvoeren van een daglichtproduct in een hellend 
dak. Met de juiste producten en aansluitingen.”

Wat is de meerwaarde?
“Monteurs die de trainingsmodule Daglicht & Hellend dak 
inclusief examen succesvol afleggen, kunnen na de mon-
tage een certificaat overhandigen aan de opdrachtgever, 
mits product en montage zijn gecertificeerd. Op deze ma-
nier is de opdrachtgever verzekerd van een gecertificeerd 
product en montage die voldoen aan het Bouwbesluit. De 
deelnemer mag zich twee jaar ‘gecertificeerd daglichtmon-
teur voor het hellend dak’ noemen.”

Met als trainingslocatie?
“In het verleden werd gebruikgemaakt van de faciliteiten 
van certificatie-instelling SKH in Wageningen. Het praktijk-
gedeelte werd letterlijk gevolgd tussen de testopstellingen. 
Sinds eind september 2017 hebben we ons eigen training-
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