
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Research & Expertise 

Sustainable Resources 
 
Sustainable resources is de naam van het 
centrum voor nieuwe energietechnologieën 
van UC Leuven-Limburg (UCLL) te Houthalen. 
 
De doelstelling van Sustainable resources is om 
via dienstverlening en onderzoek op de hoogte te 
blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen 
op het gebied van energietechnologieën, om zo 
deze kennis via vorming te verspreiden naar de 
studenten en het werkveld. 
 
De kennis van de academische wereld openstellen 
voor het werkveld is een must. 
Via seminaries en studiedagen willen we deze 
kennis en ervaringen verspreiden in de regio. 
 
Daarnaast organiseert Sustainable resources 
open opleidingen en opleidingen op maat voor 
ondernemingen. 
 
Sustainable resources behoort tot het domein 
research & expertise van UCLL. 
 
 
 

Opleidingslocatie 
 
 
De opleidingen worden gegeven op de campus 
van UCLL in Houthalen: Centrum Zuid 2413 / 
40C, 3530 Houthalen 
 
 

 
 
 
Meer informatie 
 
 
Walter Reulens 
Tel: 011/345 670  
 
walter.reulens@ucll.be 
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energiedeskundige 

  
 



 
 
 
 

Airco-energiedeskundige 
 

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer 
dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd 
worden door een erkende airco-energiedeskundige 
opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal 
mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de 
koelingsbehoefte van het gebouw.  
 
Een ‘erkende airco-
energiedeskundige’ 
 

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon 
die erkend werd na het volgen van een specifieke 
opleiding en het slagen voor een specifiek examen in 
een daarvoor erkend opleidingscentrum. 
Na het volgen en slagen krijgt u een certificaat met 
erkenningsnummer als erkend airco-
energiedeskundige van het departement Omgeving 
van de Vlaamse overheid. 
 
Hoe airco-energiedeskundige 
worden? 
 

Om erkende airco-energiedeskundige te worden, 
moet je: 
•    over een zekere voorkennis en/of relevante 

ervaring beschikken (bv. een gediplomeerde 
koeltechnicus zijn, over een bachelor klimatisering 
beschikken, een diploma beroeps- of technisch 
secundair onderwijs koel- en warmtetechnieken 
behaald hebben of drie jaar relevante ervaring 
hebben) 

•    een opleiding van 32 uur volgen in een erkend 
opleidingscentrum 

•  slagen voor het bijhorende examen 
• de retributie betalen. 
 

Meer info: 
 

www.koeljegoed.be 
www.lne.be/themas/erkenningen/airco-
energiedeskundige 
 

Programma 
 
Opleiding 
 

• Korte introductie tot het aspect 
klimaatbehandeling  

• Elementaire kennis van de regelgeving 
• Elementaire kennis van de energiekengetallen 
• Uitgebreide kennis m.b.t. het gebouw 
• Elementaire kennis i.v.m. verlichting 
• Kennis i.v.m. elektriciteit 
• Uitgebreide koeltechnisch kennis 
• Kennis i.v.m. afgifte-elementen koude 
• Kennis i.v.m. afgifte-elementen warmte 
• Kennis i.v.m. indirecte koelsystemen 
• Kennis i.v.m. luchtbehandeling 
• Gebruik van meetinstrumenten 
• Gebruik van het rekenblad (uitgebreid) 

 
Examen  
 
Het examen bestaat uit een theoretisch en een 
praktisch gedeelte met een keuring van een bestaand 
airconditioningsysteem. 
 

• Het theoretische deel van het examen bestaat 
uit meerkeuzevragen.  

• Het praktische deel van het examen bestaat uit 
een gevalstudie die toegelicht moet worden  

 (30 min. per cursist)  
 
Bijkomende info 
 
Er wordt 90% aanwezigheid vereist.  Enkel bij 90% 
aanwezigheid is deelname aan het examen toegestaan.  
De persoon is geslaagd voor het examen als hij/zij voor 
ieder onderdeel (theoretisch en praktisch) minstens 
70% van de punten behaalt.  
Personen die niet slagen voor het examen kunnen 
eenmaal een herexamen afleggen. 
Het meebrengen van uw identiteitskaart is vereist.  
 

Kostprijs per cursist 
 
Opleiding + Examen 
 
Airco-energiedeskundige   € 880 
(Retributie Vlaamse overheid niet inbegrepen) 
 
Data: 
 
Op aanvraag 
 
Duur opleidingsdagen: 8h00 – 16h30 
Duur examen: 9h00 – 10h00 (theoretisch deel) 
             30 min./cursist (verdediging gevalstudie) 
 
Cursusmateriaal, verbruiksmateriaal, koffie en broodjes 
tijdens de pauze zijn inbegrepen. 
 
Opleidingen op maat van een bedrijf kunnen worden 
besproken. 
 
Inschrijven kan via: 
 
e-mail:  walter.reulens@ucll.be  
telefoon: 011 345 670 
fax:  011 345 671 
website: http://www.ucll.be/energy 
  (doorklikken naar “navorming”) 
 
Mogelijke subsidies: 
• Kmo-portefeuille  

 

Kmo’s kunnen voor opleiding tot 40% steun genieten.  
UCLL is erkend als opleidingsverstrekker door de 
Vlaamse overheid. 
Erkenningsnummer UCLL: DV.O100443 
meer info: www.kmo-portefeuille.be 
 
LET OP:  de aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 
  14 dagen na de start van de opleiding 
 

• Sectorfondsen 
 

(Constructiv, Volta, Alimento) 
 

 


