
Module 2 maakt de deskundige vertrouwd met de overige 
standaardprocedures en codes van goede praktijk, vermeld in 
het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Voor de 
standaardprocedures betreft het de standaardprocedures ‘beschrijvend 
bodemonderzoek’, ‘oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek’, 
‘bodemsaneringsproject’, ‘beperkt bodemsaneringsproject’, 
‘bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg’. 
Voor de codes van goede praktijk betreft het de codes ‘natuurlijke 
attenuatie’, ‘in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl’s’, 
‘pump & treat’, ‘bodemluchtextractie’, ‘ISCO’ en ‘reactieve wanden’. 

De module is opgebouwd rond theorie en achtergronden m.b.t. de 
standaardprocedures (risico-evaluatiemethodieken, bodembiologische, 
bodemchemische en bodemfysische processen) en real life cases rond 
bodemsanering.
Ook duurzaamheidsevaluatie van bodemsaneringsprojecten komt aan 
bod.

Doelpubliek

De opleiding is bedoeld voor diegenen die als 
bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag willen gaan en voor 
diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en die hun 
kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, dient men in het 
bezit te zijn van het getuigschrift van de aanvullende vorming voor 
bodemsaneringsdeskundigen module 1, zoals beschreven in bijlage 17 
van VLAREL. Men dient tevens houder te zijn van minstens de graad van 
bachelor.

Het aantal deelnemers voor de volledige opleiding is beperkt tot 25.

Programma 

2.1. DE OVERIGE STANDAARDPROCEDURES

30 april 2019 
•	 Standaardprocedures ‘beschrijvend bodemonderzoek’ en ‘oriënterend 

en beschrijvend bodemonderzoek’

Lesgever: Johan Ceenaeme

7 mei 2019 
•	 Standaardprocedures ‘bodemsaneringsproject’, ‘beperkt 

bodemsaneringsproject’ en ‘bodemsaneringswerken, 
evaluatieonderzoek en nazorg’

•	 Achillesprotocol m.b.t. veiligheid en gezondheid en milieupreventie

Lesgevers: Nick Bruneel en Patrick Ceulemans

2.2. DE OVERIGE CODES VAN GOEDE PRAKTIJK

16 mei 2019 
•	 Risico-evaluatie bodemverontreiniging en gezondheid
•	 Code van goede praktijk: het uitvoeren van humane risico-evaluaties

Lesgevers: Greet Schoeters en Kaat Touchant 

28 mei 2019
•	 Bodemsanering – transportprocessen in bodem en grondwater
•	 Bodemsanering – microbiologische processen
Lesgevers: Piet Seuntjens en Willy Verstraete

4 juni 2019
•	 Bodemsanering – bodemchemische processen
•	 Uitloging en evolutie bodemkwaliteit: Uitvoering van risico-

evaluaties

Lesgevers: Filip Tack en Ingeborg Joris

11 juni 2019
•	 Code van goede praktijk : natuurlijke attenuatie, reactieve wanden, 

in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl’s

Lesgevers: Johan Gemoets en Lars Van Passel

18 juni 2019
•	 Code van goede praktijk : pump & treat, bodemluchtextractie en ISCO

Lesgevers: Hans Baillieul en Valérie Cappuyns

Praktisch 

De deelnameprijs voor deze opleiding bedraagt 1.440 euro. 

Kijk op www.ugain.ugent.be/bodem2 voor meer info over het 
getuigschrift, de lesgevers, kortingen, annulatievoorwaarden, KMO-
portefeuille en alle andere praktische informatie.

Organisatie

Universiteit Gent
UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)
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Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82
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