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Algemene cursus informatie. 

In deze brochure treft je meer informatie aan over de cursus ‘Ontwerp je Eigen Huis’. Een zeer 

interessante cursus voor iedereen die bezig is, of bezig gaat met het bouwen van een eigen 

huis. De cursus ‘Ontwerp je Eigen Huis’ neemt je mee in de voetsporen van de architect. Van 

de eerste potloodstreep op papier tot en met het ontwerp van de gevels.  

Doel van de cursus is om meer inzicht te verschaffen rondom het ontwerpen en bouwen van 

een nieuwbouwhuis zodat je, eenmaal zelf met het proces bezig, je beter beslagen ten ijs 

komt. Een huis vergt een forse investeringssom, verstandig om juist dan goed voorbereid te 

beginnen. De eerste stap in dat proces is het volgen van de Cursus ‘Ontwerp je Eigen huis. 

De cursus opzet. 

De cursus gaat dieper in op het thema ’Ontwerp je eigen huis’. Zoals de architect het in de 

werkelijkheid zou doen, zo doorlopen we in de cursus alle stappen die noodzakelijk zijn om 

zelf een huisontwerp te maken. In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende 

hoofdonderwerpen: 

 Gemeentelijke voorschriften 

 Bouwkosten 

 Programma van eisen 

 De bouwkavel 

 Vlekkenplan 

 Inside Outside methodiek 

 Praktische zaken 

 Energiezuinig 

 Duurzaam bouwen  

 Architectuur 

 De Tuin 

De Cursus. 

Bij de cursus hoort een uitgebreide cursusmap. In de cursusmap vindt je alle onderwerpen uit 

de cursus. Waarbij veel extra informatie overzichtelijk is weergeven zodat je thuis deze 

cursusmap als naslagwerk kunt gebruiken op het moment dat je met het ontwerpen bezig 

bent. 

De cursus bestaat uit 1 lesdag, van 9.00 uur tot ongeveer 

16.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 4 cursisten. Er 

bestaat ook een mogelijkheid om deze cursus alleen samen 

met je partner te volgen, in de vorm van een privécursus.  

Energiezuinig en duurzaamheid. 

Uiteraard wordt in de cursus het aspect energiezuinig 

bouwen behandeld, we staan stil bij de verschillende 

bouwmethoden. We bespreken de nu gangbare technieken 

zoals onder andere aardwarmtewisselaars, warmtepompen, Photovoltaic, zonneboilers, 



 
 

  

 

warmte terug win (WTW) systemen ed. Ook wordt gekeken naar de oriëntatie op de kavel in 

verband met de opwekking van zonne-energie. Het economische aspect van terugverdien 

tijden van energie besparende maatregelen komt aan de orde. Een juiste duiding van het 

begrip nulenergie en hoe dit te bereiken. De blowerdoor test en het belang van kierdicht 

bouwen. Bij het aspect duurzaamheid zal vooral de praktische toepasbaarheid benaderd 

worden.  

Persoonlijke aandacht. 

De deelnemersgroep is bewust klein gehouden om persoonlijke aandacht te kunnen geven. 

Cursisten kunnen met hun eventuele eigen bouwplannen komen. Het is echter niet 

noodzakelijk om al bouwplannen te hebben, deze cursus vormt een zeer goede basis om in de 

toekomst de juiste keuzes te maken.  

Ontwerpmethodiek. 

De cursus ‘Ontwerp je Eigenhuis’ kan nooit een architectenopleiding van vele jaren 

vervangen. Om toch een hulpmiddel aan de cursist te bieden wordt door Architect Robert A. 

Albers gewerkt met de ‘Inside-Outside’ methodiek. Een eigen ontwikkeling van Robert Albers 

waardoor ontwerpen ook voor leken mogelijk wordt. Dit biedt de cursist een structuur en 

houvast waarlangs zelf ontwerpen mogelijk is. 

En als ik klaar ben wat heb ik dan geleerd en wat kan ik ermee? 

Bouwen is een kapitaal 

intensieve investering. 

Zelfs een van de 

belangrijkste uitgaven in 

je leven. En voor de 

meeste onder ons geld 

dat je maar eens in je 

leven bouwt. Deze cursus 

laat je kennis maken met 

het ontwerpen van een 

woonhuis. Het geeft je 

kennis en achtergrond 

informatie die je later kunt 

in zetten om een 

(slimmer) huisontwerp te 

maken.  

 

Maar diezelfde kennis kun je ook gebruiken om beter beslagen ten ijs te komen als je naar 

een aannemer of architect gaat.  

Als je beter voorbereidt bent in het bouwproces zul je ook een beter eindresultaat bereiken. 

Het maakt je een volwaardiger tegenspeler van de professionals in de bouw.  



 
 

  

 

Wat kost de cursus? 

De kosten voor de cursus ‘Ontwerp je Eigen huis’ bedragen € 395, = inclusief 21 % btw per 

deelnemer. Inbegrepen zijn: 

 Uitgebreide cursusmap 

 Ontwerpbegeleiding op persoonlijk niveau tijdens de cursus 

 Voucher voor 2 advies uren *)  

 Koffie/thee en broodjes tijdens de lunch 
 

*) Bij de cursus krijg je een voucher voor 2 advies uren gratis, te gebruiken binnen 1 jaar na beëindiging van deze 

cursus. Het advies wordt gegeven op het kantoor van iTX BouwConsult bv in Rijssen. Prijzen zijn geldig tot en met 31 

december 2014. 

De cursus begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Inloop om 8.45 uur om nader 

kennis te maken. 

Wanneer aanmelden en wanneer start de cursus? 

Aanmelden kan per mail, zie www.itx-bouwconsult.nl of mail direct naar info@itx-

bouwconsult.nl . Zodra we minimaal 3 cursisten bij elkaar hebben gaan we op zoek naar een 

geschikte datum voor de cursus dag, bij voorkeur op zaterdag.  

Overnachten in Rijssen. 

Rijssen ligt in het wonderschone Twente, voor sommige is de afstand naar Rijssen net iets te 

groot om in een dag af te leggen. In de directe omgeving zijn goede 

overnachtingsmogelijkheden. U kunt dan vrijdags aankomen en zaterdagochtend, na een 

goed ontbijt, fris aanschuiven bij de cursus. In het centrum van Rijssen vindt u bijvoorbeeld 

Hotel de Beyaardier, kamerprijs vanaf € 48, = p.p.p.n. En bovenop de Rijsserberg vindt u het 

Fletcher Hotel de Sallandse Heuvelrug, kamerprijs vanaf € 100, = p.p.p.n. Voor meer 

informatie over overnachtingsmogelijkheden kunt u ons bellen.  

Privé cursus samen met je partner volgen. 

Deze cursus kan ook alleen samen met je partner gevolgd worden, in de vorm van en privé 

cursus. Het grote voordeel hiervan is dat de cursus volledig op de persoonlijke bouwplannen 

wordt afgestemd. Bel voor meer informatie naar 0548 530 825  

 

Geef je nu op voor de cursus ‘Ontwerp je Eigenhuis’. Een kleine investering in een 

groots nieuwbouwproject.   

http://www.itx-bouwconsult.nl/
mailto:info@itx-bouwconsult.nl
mailto:info@itx-bouwconsult.nl


 
 

  

 

 

 “Door de cursus ben ik veel beter op gaan letten of 

er ook aan praktische zaken gedacht wordt, de 

buitenkant is belangrijk, maar de binnenkant beleef 

je als gebruiker het intensiefst……….”  

Jose Disselhof 

 

“Ik kan nu veel beter een weerwoord geven aan de architect en 

de aannemer over wat zij aan mij voorstellen, ik ben me meer 

bewust van het hoe en waarom van het ontwerp. Ik heb eindelijk 

de regie weer in handen”  

Janny Asbrook 

 

“Het onderdeel bouwkosten vond ik 

verhelderend, nu kan ik zelf een 

stichtingskostenopzet maken en de 

bouwkosten globaal bepalen. Dat geeft mij 

meer zekerheid.” 

Han Meerdink. 

 

“Had ik deze cursus maar eerder gedaan, ik bouw nu 

voor de tweede keer. Maar met deze cursus had ik het 

de eerste keer gewoon veel beter gedaan, dan had ik 

nu geen tweede keer hoeven te bouwen. De cursus is 

het geld dubbel en dwars waard. Ik kijk nu anders naar 

architectuur, gevels van huizen vertellen mij nu meer.” 

Mark van Riessen. 

 

“De investering in een nieuwbouwproject bedraagt al 

snel enkele tonnen. Het is dan ook logisch dat je de 

investering in deze cursus er direct uithaalt. Begrijp 

nu beter de achtergronden van energiezuinig 

bouwen en herken de valkuilen” 

Allard de Mello. 


