POSTGRADUAAT

ENERGY EFFICIENCY SERVICES
De toepassing van Energy Performance
Contracting of Energieprestatiecontracten
(EPC) als gevolg van de Europese energie
directive (2012/27/EU) betekent een ware
revolutie voor de realisatie en financiering van
(grootschalige) energiebesparingsprojecten
binnen gebouwen. De globale doelstelling
van deze opleiding is de nodige competenties
te verwerven om de output gedreven,
prestatiegerichte projecten te realiseren. Er

ligt een dubbele sterke focus op de interactie
gebouwen-energie, en op de beheersing
van de volledige Life Cycle Costing met de
nodige aandacht voor de rol van de EPCfacilitator (aanbesteding, aankoop & materialen). Dergelijke projecten (m.i.v. product
service system) sluiten aan bij transitie denken
en vergen een aangepaste in- en externe
communicatie. Deze komen in een korte
essentiële module aan bod.

PRAKTISCHE INFORMATIE
PRIJS
De opleiding bestaat uit 4 modules.
De modules 1, 2 en 3 zijn essentieel voor
het behalen van het getuigschrift van het
postgraduaat Energy Efficiency Services en
kosten samen € 1.950. De optionele module
4 kost € 375. Als u inschrijft voor de hele
reeks, betaalt u € 2.250.

DATA
Het postgraduaat loopt over 2
academiejaren. In academiejaar 2019-2020
worden modules 2 en 3 ingericht. Er is
bij aanvang van iedere module een instap
mogelijk. De modules kunnen onafhankelijk
en in een wisselende volgorde gevolgd
worden. De hogeschool behoudt het recht
modules niet in te richten bij te weinig
inschrijvingen. De lessen vinden plaats op
donderdagavond van 19.00 u. tot 22.00 u.

LOCATIE
Hogeschool PXL
Campus Diepenbeek
Agoralaan, gebouw H
3590 Diepenbeek

INSCHRIJVINGS– EN
BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan bij de Dienst
Studentenadministratie van Hogeschool
PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a in
Hasselt.
Voorinschrijven kan via
voorinschrijvingen.pxl.be
Voor meer info kunt u terecht op
inschrijvingen@pxl.be
Voor deze opleiding wordt een erkenning
voor betaald educatief verlof aangevraagd.
Betalingen via KMO-portefeuille worden
aanvaard. Voor meer informatie over de
betalingsmodaliteiten kunt u terecht op het
telefoonnummer 011 77 57 05.

BIJKOMENDE
INLICHTINGEN
Meer informatie vindt u op
www.pxl.be/pg-energy-efficiency-services

CONTACTPERSOON
Dirk Franco
coördinator postgraduaat Energy Efficiency
Services
e-mail: dirk.franco@pxl.be

