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Reglement examen ‘Energietechniek in gebouwen’ : volledige opleiding ZONDER EPB (modules 1 
tem 4)  

Personen die (minstens) de modules 1,2,3 en 4 volgen, kunnen deelnemen aan het examen van de 
opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’. Na slagen, ontvangt men het getuigschrift 
‘Energietechniek in gebouwen’. 

Let op: dit getuigschrift is GEEN geldig getuigschrift voor een aanvraag tot erkenning als EPB 
verslaggever  bij VEA. Enkel het getuigschrift ‘Energietechniek in gebouwen: Aanvullende opleiding 
tot EPB verslaggever’ is het correcte getuigschrift voor zo’n aanvraag.   

 

Examendatum: 

Het examen zal plaatsvinden op 26/01/2021 van 14u tot 17u.  

Werkwijze voor inschrijving  

Tijdens de opleiding zullen de deelnemers de nodige info ontvangen omtrent het examen met de 
mogelijkheid om zich hiervoor in te schrijven.  

Door in te schrijven op het examen geeft de deelnemer aan dat hij/zij de algemene 
examenvoorwaarden voor dit examen onderschrijft. 

Opbouw van het examen 

 Het examen behandelt 4 modules: module 1 ‘Basisbegrippen’ – module 2 ‘Bouwfysica en 
ventilatie’ , module 3 ‘Technische installaties’ en module 4 ‘Geavanceerde concepten en 
methoden’.  

 Van iedere module zullen er minstens twee open vragen gesteld worden. 
 Het examen is een schriftelijk, gesloten boek examen.  
 Tijdens de opleiding ontvangt men de vragenlijst waaruit de open vragen zullen geselecteerd 

worden.  
 Enkel een rekenmachine is toegestaan (geen laptop, tablet, gsm,…). 
 Bij het opstellen van het examen wordt er op toegezien dat het voor de cursisten mogelijk is 

om het examen af te leggen binnen de vooropgestelde examenduur. 

Duur van het examen 

Het examen duurt maximum 3 uur. 

Organisatie 

Het examen wordt normaliter georganiseerd in de UGain leszaal, gebouw 60, Technologiepark te 
Zwijnaarde 
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Fraude  

Indien de verantwoordelijke toezichter vermoedt dat de examinant bij het examen fraude of 
onregelmatigheden pleegt, zal deze het lopende examen voor die examinant onmiddellijk beëindigen 
en slaagt de examinant niet. 

Spieken wordt aanzien als fraude. Het bij zich hebben en/of het gebruik maken van een digitaal of 
elektronisch (communicatie)middel tijdens het examen, wordt aanzien als fraude. 

Examenresultaat 

 Het resultaat van het examen wordt uitgedrukt in één examencijfer. Bij 50% en meer is men 
geslaagd. Indien men minder dan 50% behaalt, is men niet geslaagd. 

 Er wordt geen herkansing/ tweede zittijd georganiseerd.  
 Het examenresultaat wordt per e-mail meegedeeld aan de examinant, dit ten laatste 10 

werkdagen na de examendatum. 
 Bij vragen omtrent het examenresultaat kan men in eerste instantie terecht bij UGain 

(ugain@ugent.be). Het is mogelijk om een afspraak te maken om het afgelegde examen te 
komen inkijken. Bij betwisting van het examenresultaat kan UGain een afspraak regelen met 
de wetenschappelijk coördinator van de opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ zodat deze 
samen met de examinant het afgelegde examen kan overlopen.   

 


