
BACHELOR IN DE BOUW



SNUISTEREN IN DE
CURSUSSEN VAN FASE 1!



OVERZICHT VAN DE VAKKEN

bouwmaterialen
betontechnologie
of houttechnologie 
bouwfysica
BIM
ik en de wereld
BOP bouwknoop
BOP
bouwintroductie

semester 1

optioneel:
rekenvaardigheden

sterkteleer
veiligheid
uitvoerings-
methoden
aanbesteding
Engels voor
bouwkundigen
ik en de wereld
BOP duurzaamheid
BOP meeloopstage

semester 2 



In deze cursus worden de verschillende
bouwmaterialen besproken volgens de

opbouw/verwerking op de werf.
 

1. Fundering
2. Draagmuren

3. Structuurelementen 
4. Gevelmaterialen

5. Daken

BOUWMATERIALEN



Recente technologische ontwikkelingen zoals hogesterktebeton en zelfverdichtend beton en de tendens om
bouwmaterialen op duurzaamheid te beoordelen, maken onderzoek naar de optimale betonsamenstellingen steeds
actueler. Het is voor een bachelor in de bouw belangr�k om de basisprincipes van de betonsamenstelling te begr�pen.
De samenstelling van een goed betonmengsel is een precieze en complexe materie. De betontechnoloog kan hiervoor
gebruik maken van diverse grondstoffen: Als belangr�kste component z�n er de verschillende cementsoorten met een
diversiteit aan eigenschappen en de juiste hoeveelheid water. Verder z�n er natuurl�k de toeslagmaterialen grind,
steenslag en zand. Met een goede keuze van toevoegstoffen en hulpstoffen tracht h� tegemoet te komen aan de eisen
van zowel de ontwerper als van de aannemer.
Het eerste deel van deze cursus “De samenstelling van beton” is beschreven in 9
hoofdstukken:
1. Wat is beton?
2. De productie van cement
3. Cementsoorten
4. Eigenschappen van cement
5. Toeslagmaterialen
6. Aanmaakwater
7. Toevoegstoffen
8. Hulpstoffen
9. Betonstaal

BETONTECHNOLOGIE (KEUZE)



B� deze proef "plaatsen van
verankeringen" moeten de

studenten vertrouwd raken met
technische

informatie. Het opzoeken,
begr�pen en nauwkeurig

opvolgen van de
beschreven methodiek, inclusief
de voorgeschreven acties op het

vlak van
VGM, zullen toelaten om

verschillende mechanische en
chemische ankers

correct te plaatsen. Deze
voorbereiding is noodzakel�k om

de proef vlot
te laten verlopen

Natuurl�k bek�ken we het product 'beton' niet enkel theoretisch, maar gaan we ook aan de
slag met verschillende proeven om de kenmerken en eigenschappen van bouwmaterialen te

testen evenals veel voorkomende verbindingen in de bouwsector...

BETONTECHNOLOGIE (KEUZE)

In de volgende “Uittrekken van ankers”
gaan ze de

uittreksterkte bepalen van de verschillende
geplaatste ankers.

Aan de hand van de technische fiches
kunnen uit de bekomen resultaten

besluiten genomen worden betreffende de
invloed die de uitvoeringsw�ze

van de ankers heeft op de uiteindel�ke
sterkte.



HOUTTECHNOLOGIE (KEUZE)

Deze cursus dompelt je onder in de wondere wereld van
hout... h� handelt over botanische aanduidingen, de vorm-
ontwikkeling en groei van hout op celniveau. Maar ook
over de opbouw van verschillende houttypes, kenmerken
van hout en de sterkteklassen. De aantasting van
houtsoorten komt aan bod, bestr�ding en verduurzaming
van hout,... kortom: na deze lessenreeks heeft HOUT voor
jou geen geheimen meer!



test op volle balk om te k�ken hoe sterk een volle balk is
proef zwaluwstaart 190  om te k�ken of de zwaluwstaart
eerder begeeft dan de balk
proef test op schaal 2x. De sectie van de balk is op 2
verschillende w�zen in verhouding gebracht met de
lengte b� een reële belasting.
test op verbinding om na te gaan hoe sterk de verbinding
is - we gaan na waar deze uitbreekt en hoe we dit
kunnen optimaliseren.

je kr�gt niet allen theoretisch, maar ook proefondervindel�k
de eigenschappen van hout in de vingers in deze cursus... 

b�voorbeeld

op elke balk wordt per 5kN kracht de doorbuiging aan de
bovenz�de en onderz�de gemeten.

HOUTTECHNOLOGIE (KEUZE)



De bewoonbaarheid van
gebouwen uit

gezondheidstechnisch
oogpunt: Naast de eisen die aan

de behaagl�kheid worden gesteld
bestaan ook eisen uit

gezondheidstechnisch oogpunt
(bv. schimmelvorming).De behaagl�kheid in de gebouwde

omgeving in de meest algemene
zin:

Men zou kunnen zeggen dat de
mens zich behaagl�k voelt indien

het complex van
omgevingscondities zodanig is dat
h� daardoor niet gehinderd wordt

b� het uitoefenen van z�n
dagel�kse bezigheden. De energiehuishouding:

De hoeveelheid energie die
nodig is om een gebouw te

verwarmen hangt sterk af van
de warmte-isolerende
eigenschappen van de

constructies die de ruimtes
omsluiten en van de mate van

ventilatie. 

Onder de bouwfysica wordt verstaan het vakgebied uit de fysica dat zich bezighoudt met
alle fysische versch�nselen die van invloed z�n op:

BOUWFYSICA

De duurzaamheid van het
gebouw:

Er z�n een aantal fysische eisen
die aan de constructie gesteld
worden uit overwegingen van

duurzaamheid.



BOUWFYSICA



BIM
In de cursus BIM leer je tekenen met het 3D tekenpakket
Revit. Het interessante van dit programma is dat alle
informatie van het gebouw geïntegreerd is in 1 project,
dus zowel het gebouw zelf architecturaal en structureel
als de leidingen kunnen in een 3D ontwerp getekend
worden. Dit noemen we BIM, Building Information
Modeling.



Is tekenen je passie? In dit OPO leer je alle materialen
van de fundering tot het dak tekenen. Hierb� heb je de
nodige aandacht voor een correcte aanduiding van
isolatie, vochtfolies en maatregelen voor de
luchtdichtheid. Zo kan je binnenkort perfecte
bouwknopen tekenen -zowel met de hand als digitaal-
en deze laten uitvoeren door bouwprofessionals!

BOP BOUWKNOOP



Dus... ga je in dit BOP met een team van medestudenten
zelfstandig op zoek naar antwoorden over het
bouwproces... gaandeweg ontdekken jullie samen de
'wondere wereld van de bouw'!

bouwen doe je nooit alleen...

BOP BOUWINTRODUCTIE
Een paar bakstenen op mekaar

gooien, zo bouw je een huis. Toch?
De realiteit is wat complexer. Dat ga

je in dit BoP aan den l�ve
ondervinden. Je volgt hier immers

een echte werf van begin tot einde
op. Je leert zo hoe een bouwproces

wordt vormgegeven, wie daarb�
betrokken is en wat je daar allemaal

voor nodig hebt.



Deze cursus sterkteleer kadert
in de opleiding tot
professionele bachelor in
de bouw en biedt een inleiding
tot het berekenen en
controleren van
inwendige spanningen in
lineaire constructiedelen en
vervorming door
buiging.

STERKTELEER

Deze cursus wil ook inspelen op de
bestaande normen voor de bouwsector.
Daarom is de cursus gebaseerd op de
Eurocodes. Eurocode 0 en Eurocode 1
z�n de rode draad in de verschillende
hoofdstukken. Als voorbeeld voor
sterkteberekeningen en controles op
doorbuiging worden eenvoudige
toepassingen voor stalen profielen
behandeld, daarvoor wordt Eurocode 3
gehanteerd



In het vak veiligheid leer je t�dens de cursus
"Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden" wat veiligheid inhoudt en
hoe je risico's moet bepalen en voorkomen. Je
kan het attest "VCA -VOL" behalen en komt
tot het besef dat veiligheid geen vak is maar
een attitude die iedereen kan toepassen op
elk moment en in elke situatie.

VEILIGHEID



UITVOERINGSMETHODEN
Welkom... in de wondere wereld van de uitvoering! 

We dompelen jullie graag onder in volgende onderwerpen waarin telkens kennis
wordt gekoppeld aan de tekening in CAD. 

 
werfinrichting  - gevels (buitenschr�nwerk,… uitvoering - metselwerk - grondwerk -

beton ter plaatse + semi prefab vloeren + wapening - houtbouw (CLT + houtskelet) -
staalbouw
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Wanneer je als aannemer een werk wil binnen halen moet je
toch redel�k wat weten over bepaalde documenten en

processen. We nemen je in dit OPO mee in het bouwproces en je
ontdekt welke bouwpartners je kan tegen komen. We laten je

zien in welke fase van het bouwproces een aannemer aan bod
komt. Daarnaast leer je wat een aanbestedingsdossier inhoudt,

hoe je de documenten kritisch moet analyseren en hoe je zelf
een correcte meetstaat opmaakt. Voila, nu heb je een goede

basis om aan een kostpr�s te beginnen zodat je als aannemer
een goede offerte kan indienen in de gevraagde

aanbestedingsvorm.



Business English
Je schr�ft een correcte e-mail

in het Engels volgens de
nettiquette; voert in correct

Engels een zakel�k
telefoongesprek; presenteert

een bouwgerelateerd
onderwerp in het Engels;

Overal in de wereld communiceren, klinkt dat interessant? Dan is dit vak geknipt voor jou.
Hier leer je een taal die je niet alleen zal helpen in je professionele leven, maar ook in de

w�de wereld. Wie Engels spreekt, heeft immers alles in huis om een echte wereldburger te
z�n.

ENGELS VOOR BOUWKUNDIGEN

Technical English
Je onthoudt Engelse

vakgerelateerde begrippen; past
Engelse vakgerelateerde begrippen
toe in een reële context; creëert en
presenteert een portfolio waarin

bew�sstukken verzameld worden
die aantonen dat je gerichte
opdrachten hebt uitgevoerd;



De Bachelor Bouw is geen eindpunt,
maar eerder een belangr�ke fase in
een proces van levenslang leren.
Gedurende je ganse leven ga je
immers kennis, vaardigheden en
competenties ontwikkelen, zowel
vanuit een persoonl�k, als vanuit een
professioneel perspectief. Vanuit een
kritische basishouding kr�g je inzicht
in jezelf om je talenten te ontplooien
en je werkpunten b� te schaven.

IK EN DE WERELD

In een groeiportfolio k�k je terug
en geef je weer hoe je bent
gegroeid in de eerste fase  van de
opleiding: wat heeft jouw
geïnspireerd? Waar heb je een
talent ontdekt? Maar vooral... wat
heb je hiermee gedaan? 

W� z�n alvast erg benieuwd naar
jullie ervaringen! 

Natuurl�k sturen we je niet
zomaar die 'grote, w�de

wereld in... in dit vak staat er
een coach naast je, maar
geven we ook workshops,

inspiratiesessies en tenslotte
ook lessen rond religie,

zingeving en
levensbeschouwing. 



maatschappel�k hot item bespreken –
eigen visie opbouwen 
duurzaam bouwen in ontwikkeling -
snelle w�zigingen in de maatschapp�
duurzaam bouwen is geen exacte
wetenschap

wat doen we wel?

een perfect afgel�nde cursus met
duidel�ke theorie en oefeningen
slechts 1 correct antwoord
een docent die alles weet

wat mag je niet verwachten?

BOP DUURZAAMHEID



BOP MEELOOPSTAGE
focus
Een job uitvoeren die je graag doet, is
een meerwaarde in het leven. Maar hoe
weet je nu echt welke job jou ligt? Een
meeloopstage kan je hierb� helpen.  Je
gaat gedurende een korte periode een
professional in de bouw van nab�
volgen om te proeven van wat de
bouwwereld allemaal te bieden heeft.
Zo zie je van dichtb� hoe het er in de
prakt�k aan toe gaat. Dit helpt je om
later betere professionele keuzes te
maken.



REKENVAARDIGHEDEN
Deze cursus rekenvaardigheden kadert in de opleiding tot professionele
bachelor in de bouw. Voor studenten met een beperkte vooropleiding
wiskunde (minder dan 3u/week) raden w� sterk aan om dit vak
rekenvaardigheden b�komend op te nemen. Dit vak zal je ondersteunen in
het succesvol afleggen van als bouwfysica, sterkteleer en stabiliteit maar ook
topografie en calculatie. 
Deze cursus bouwt zo mee aan de noodzakel�ke kennisbasis voor de
professionele bachelor. De opbouw van de cursus wordt daarom gestuurd
door de noden van de opleiding. 

Dit vak neem je dus b�komend op in creditcontract, voor 3 studiepunten. B�
het succesvol afleggen van dit vak behaal je een credit 'rekenvaardigheden. 



ASK ME...
lieve.gios@thomasmore.be

op zoek naar b�komende informatie?


