
Goed voorbereid naar de EP-examens! 

Voor het voortzetten van je werkzaamheden is het EP-diploma behalen essentieel. Daarom is het 

belangrijk om je daarop goed voor te bereiden. 

Het is goed om te beseffen dat het behalen van de examens niet eenvoudig is en gedegen 

voorbereiding vereist. Het feit dat het open boek examens betreft betekent niet dat het een kwestie 

is van eenvoudig alle antwoorden opzoeken. Daarvoor is de examentijd niet voldoende. 

In dit plan van aanpak willen wij graag met jullie delen hoe je voor te bereiden op de examens 

(huiswerk) en wat je kan verwachten van de examentraining. Zoals op onze website staat, gaat onze 

examentraining uit van een serieuze hoeveelheid thuis studie en verwachten wij dat je momenteel 

deskundig bent op het gebied van EPC berekeningen voor de utiliteitsbouw.  

Tijdens de examentraining gaan wij ervan uit dat je het huiswerk zoals onderstaand hebt uitgevoerd. 

De examentraining is géén samenvatting van de ISSO publicatie. Tijdens de examentraining helpen 

we jullie vooral om voorbereid te zijn op het soort vragen dat je tijdens het examen kan verwachten 

en je kennisniveau te toetsen. 

Huiswerk vóór de eerste dag examentraining 

Softwaretraining 

Je hebt deelgenomen aan de software training. Als dat enige tijd geleden is, adviseren we de sheets 

nog een keer door te nemen. Het doel van de softwaretraining was niet alleen een goede berekening 

in Uniec 3 te maken. De informatie over regelgeving, BENG indicatoren, schematisering en nieuwe 

parameters zoals zomernachtventilatie is ook onderdeel van de examenstof.  

ISSO 75.1 

De ISSO 75.1 is de handleiding die gebruikt moet worden bij het opnemen van nieuwe en bestaande 

gebouwen. Alle invoer in de energieprestatie berekening moet conform richtlijnen van deze 

publicatie worden gedaan. 

• Bestudeer de gehele ISSO 75.1. Het is noodzakelijk om het document zodanig te lezen dat je de 

inhoud begrijpt en in staat bent om tijdens een examen (en in de werkpraktijk) standaard 

situaties zonder de ISSO 75.1 te beantwoorden en complexere situaties of uitzonderingen te 

herkennen zodat je het antwoord vlug in de ISSO 75.1 kan vinden. 

• De ISSO 75.1 is inclusief bijlagen 350 pagina’s en kan dus niet in een avondje doorgelezen 

worden. Wij raden je aan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag te beginnen met het 

bestuderen van deze ISSO publicatie. 

• De hoeveelheid tijd die je nodig hebt om je deze publicatie eigen te maken hangt sterk af van je 

voorkennis zoals deskundigheid op het gebied van EPC berekeningen en het wel of niet 

gediplomeerd zijn als EPA-U of EPN-U adviseur. De ISSO publicatie legt bijvoorbeeld uit hoe de 

gebruiksoppervlakte en transmissie oppervlakte te bepalen. Dit is niet gewijzigd t.o.v. de huidige 

EPC-methode. Hetzelfde geldt voor andere onderdelen zoals ventilatie. Met de juiste voorkennis 

kunnen dergelijke onderdelen vlot doorgenomen worden. 

• Als gediplomeerd EP-adviseur is het verplicht om de ISSO 75.1 te hebben. Als je een abonnement 

op de ISSO kennisbank hebt, heb je automatisch toegang tot de ISSO 75.1. Met deze link open je 

de ISSO 75.1: https://kennisbank.isso.nl/publicatie/isso-publicatie-75-1-energieprestatie-

utiliteitsgebouwen/2020. Je kunt via ISSO ook een papieren versie aanschaffen.  
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• Let op dat je de 1 juli 2020 versie gebruikt! Wij adviseren om de digitale versie in de ISSO 

kennisbank te gebruiken, want onder ieder hoofdstuk is het mogelijk om reacties te plaatsen. Je 

kunt de reacties van anderen inzien en de uitleg die ISSO als reactie daarop plaatst. Dat geeft 

extra inzicht in de betreffende onderwerpen.  

BRL 9500-U 

De BRL 9500-U beschrijft de vereisten waar je als gediplomeerde adviseur en onderdeel van een 

gecertificeerde (koepel)organisatie aan moet voldoen.  

• In examen module 1 kan een vraag worden gesteld waarvan het antwoord alleen in de BRL 9500-

U staat. De BRL 9500-U wordt bij het examen niet uitgereikt. Het is daarom verstandig de BRL 

9500-U een keer gelezen te hebben. 

• Als je een abonnement op de ISSO kennisbank hebt, heb je automatisch toegang tot de BRL 

9500-U. Met deze link open je de BRL 9500-U: https://kennisbank.isso.nl/publicatie/brl-9500-

u/2019.  

Aangezien de SBR referentiedetails en overige ISSO publicaties onderdeel zijn van de ISSO 

kennisbank, verwachten wij dat de meeste bedrijven al een abonnement op de ISSO kennisbank 

hebben. Als je geen ISSO kennisbank abonnement hebt, kun je contact met ons opnemen om 3 

maanden gebruik te maken van de ISSO kennisbank tijdens de voorbereiding van de examens (mail 

naar helpdesk@uniec3.nl om dit aan te vragen). Het is je eigen verantwoordelijkheid om de ISSO 

75.1 en BRL 9500-U daarna definitief ter beschikking te hebben. 

Examentraining dag 1 

We bespreken de belangrijkste punten uit de ISSO 75.1 aan de hand van voorbeelden en situaties. 

Doel van de training is: 

• testen of je voldoende kennis hebt opgedaan tijdens je thuisstudie van de ISSO 75.1 en BRL 9500 

• bekend raken met de opzet van de examens en de manier van kennis toetsen 

• bepalen of je achtergrondkennis vanuit je werkzaamheden als EPC-adviseur voldoende is of op 

bepaalde onderdelen verbeterd moet worden 

We gaan uitdrukkelijk NIET de ISSO 75.1 bespreken. Dat is onmogelijk gezien de hoeveelheid 

materiaal in de ISSO 75.1 en zou voor velen de cursus saai maken. Vandaar dat dit huiswerk is. Het is 

ook niet mogelijk alle installaties die bestaan te bespreken. Wij verwachten dat je deze kennis tijdens 

je werkzaamheden als EPC-adviseur hebt opgedaan.  

We adviseren je om de ISSO 75.1 beschikbaar te hebben tijdens de training zodat je die kunt 

raadplegen tijdens opdrachten.  

Huiswerk vóór de 2e dag examentraining 

Een aantal onderwerpen uit de examenstof worden niet in de ISSO en BRL behandeld, maar moeten 

vanuit de NTA 8800 bestudeerd worden. Om de NTA 8800 toe te lichten, hebben wij de syllabus 

‘handrekenmethode Rc-waarden’ ontwikkeld. De syllabus kun je downloaden bij het huiswerk (zie 

Voorbereiding op Examens Utiliteitsbouw detailmethode). Bestudeer deze syllabus en gebruik de 

voorbeeld berekeningen in de syllabus om je kennis in praktijk te brengen. 
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Het materiaal om Rc-, U- en Ψ-waarden (leidingverliezen) te berekenen zit in de presentaties of 

syllabus verwerkt. Maar tijdens het examen heb je alleen de beschikking over delen uit de NTA 8800. 

Daarom is het noodzakelijk om de volgende hoofdstukken uit de NTA een keer door te lezen zodat je 

bekend bent met de plek waar formules en tabellen staan in de NTA 8800. 

• 8.2.2.2.1 Ondoorschijnende constructies 

• 8.2.2.2.2 Toeslagfactor berekenen  

• 8.2.2.3.1 Ramen en glasdeuren 

• 8.2.2.3.3 Deuren zonder glas  

• 8.2.2.3.4 Luiken 

• 9.4.2.2 Leidingverliezen verwarming  

(identiek aan 10.4.2.1 voor koeling en 13.4.3.2 voor warm tapwater) 

• Bijlage C 

• Bijlage E 

Examentraining dag 2 

Tijdens de 2e dag examentraining vervolgen we de ISSO 75.1 op dezelfde manier als tijdens de 1e 

trainingsdag. 

Huiswerk vóór de examens 

Na examentraining dag 1 heb je voldoende kennis om de volgende proefexamens te kunnen maken: 

• module U2: schematiseren in max. 60 minuten  

(niet nodig voor reeds EPA-U gediplomeerden) 

• module U4d: opnameformulier in Uniec 3 invullen in max. 120 minuten 

Zorg ervoor dat je deze proefexamens maakt voor je de eerste examenmiddag hebt!  

De uitwerking van de proefexamens kun je downloaden op onze website: Voorbereiding op Examens 

Utiliteitsbouw detailmethode. Controleer jezelf zorgvuldig met de uitkomsten die wij verschaffen. Bij 

de uitkomsten staan ook tips en verduidelijking. 

Na de 2e dag examentraining zou je voldoende kennis moeten hebben om de overige 

examenmodules te kunnen maken. Als je nog niet gediplomeerd bent is dat: 

• module U1: 40 MC vragen in max. 90 minuten 

• module U3: opnameformulier invullen in max. 120 minuten 

• module U5: 20 MC vragen in max. 90 minuten 

Als je wel al EPA-gediplomeerd bent, dan gaat het om module UA-D of UA-B en U5.  

Maak deze proefexamens zo snel mogelijk na examentraining dag 2. Als je dan constateert dat er 

onderdelen zijn waarbij je nog wat kennis mist, kun je dat materiaal nogmaals bestuderen voor de 

laatste examendag.   
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