
DE JOB VAN JE LEVEN

Werfleider (knelpuntberoep)
Zelfstandig aannemer
Calculator (knelpuntberoep), planner,
werkvoorbereider
Bouwkundig tekenaar
(knelpuntberoep)

Je kan aan de slag bij:

Bouwbedrijf
Studiebureau
Architectenbureau
Overheid
Vastgoedsector
Technische diensten
Eigen onderneming

Professionele bachelor Bouw > op vaste lesdag (OHO) > Geel

SKILLS OM OP TE BOUWEN
Jij bent mateloos geboeid door de bouwwereld.
Een diploma Secundair Onderwijs heb je minstens op zak.
Je droomt van een diploma in de bouw.
Dit diploma kan je behalen in combinatie met een job/gezin.
The sky is the limit is je levensmotto.
Je bent gemotiveerd en wil je gedurende 4 jaar inzetten om dat te bereiken.
Tijdens deze opleiding maak je kennis met BIM, preventie, circulair bouwen, lean …
Zowel theorie- als praktijkvakken komen aan bod, maar je leert ook van reële projecten.
Je loopt stage bij een aannemer, architectenkantoor of studiebureau.
Het werktraject heeft één vaste lesdag per week (vrijdag).
Diploma op zak? Dan liggen de jobs voor het rapen. Want de bouw telt heel wat
knelpuntberoepen.

Bouw (OHO-werktraject)

@WORK

Klaar voor het echte werk? In het
derde jaar sta je in de schoenen van
een werfleider. Tijdens het project ‘de
realisatie’ volg je een werf in
uitvoering op en assisteer je de
werfleider. Je krijgt de kans om
plannen te controleren, opmetingen te
doen,…

BOUWEN DOE JE NIET ALLEEN

Daarvoor heb je een
team nodig. Geen wonder dat soft
skills een belangrijk plekje hebben in
de opleiding. Hoe ga je om met
mensen? Hoe leid je een team?
Tijdens de body of practice (BOP’s)
leer je open en duidelijk
communiceren. Je coach kijkt mee
over je schouder!

ZIJ DEDEN HET JE VOOR

De opleiding bachelor bouw volgen in
combinatie met een job en een gezin
is niet altijd even evident. Het vraagt
heel wat inspanningen en een goede
planning. Via deze getuigenissen lees
je hoe enkele alumni hun studie
ervaren hebben.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-bouw-ws-oho-ge

Katleen Van Tricht
Trajectbegeleider
+32 473 92 96 27
katleen.vantricht@thomasmore.be

http://www.facebook.com/bouw.thomasmorebe

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://stories.thomasmore.be/van-de-zorg-naar-de-werf
https://www.thomasmore.be/ba-bouw-ws-oho-ge
http://www.facebook.com/bouw.thomasmorebe
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | De start van een nieuw begin… en dus is het belangrijk om een stevige fundering uit te werken. Zo krijg je inzicht in de stabiliteit van
constructies en maak je kennis met verschillende bouwdocumenten. Je verwerft kennis over bouwmaterialen en toepassingen, maar ook
inzichten in werforganisatie en duurzaam bouwen.

Fase 2 en 3 | Nu bouw je verder op je stevige basis uit fase 1. Je focust enerzijds op de voorbereiding van een bouwproject (opstellen van
meetstaten, calculeren,...). Anderzijds leg je je toe op de uitvoering. Met vakken als uitvoeringstechnieken ruwbouw, afwerking en technieken ben
je gewapend om ook mee te draaien tijdens de realisatie van een reëel bouwproject.

Fase 4 | Tijd om al je opgedane kennis en vaardigheden om te zetten in de praktijk tijdens je stage als climax van je opleiding. Een stapje dichter
bij de job van je dromen!

Fase 1 2 3 4

DE WERFORGANISATIE

Stabiliteit van gebouwen 4

Bouwdossier 4

Engels voor bouwkundigen 3

Project de werforganisatie 11

DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen 4

Comfort 4

Veiligheid op de bouwwerf 4

Project de duurzame woning 11

AANBESTEDINGSDOSSIER

Uitvoeringstechnieken 4

Afwerking 4

CAD-bekisting 4

Betontechnologie 3

Project aanbestedingsdossier 7

CALCULATIE

Topografie 4

Gewapend beton 4

Geotechniek 4

Calculatie 4

Fase 1 2 3 4

Project de calculatie 7

REALISATIE

Burgerlijke bouwkunde 4

Wegenbouw 3

Bouwplanning 4

CAD-uitvoering 4

Project de realisatie van een bouwproject 11

ENERGIE IN GEBOUWEN

Verwarming en ventilatie 4

Elektrische installaties 4

Sanitair en riolering 4

Project energie in gebouwen 11

DUURZAAM RENOVEREN

BIM-Modelling 4

Frans voor bouwkundigen 3

Project duurzaam renoveren 10

@WORK

Professional skills 4

Stage 10

Eindjury 10

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

HELEMAAL UP-TO-DATE!

Of het nu gaat over BIM, 3D-betonprinten, circulair bouwen of leanplannen. Jij bent helemaal mee met de nieuwste technische trends in
energiezuinig bouwen.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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