
DE JOB VAN JE LEVEN

Werfleider (dagelijkse leiding in een
houtbouw- of interieurbouwproject)
Werkvoorbereider, calculator of
aankoper
Tekenaar van uitvoeringsplannen van
houtconstructies en interieurprojecten

Waar kan je aan de slag?

Houtskeletbouw
Interieurbouw
Bouwbedrijf
Ontwerpbureau
Eigen onderneming

Professionele bachelor Bouw > keuzetraject Houtconstructies > Geel

JE HOUDT VAN HOUT
Hout is je passie.
Je weet van aanpakken en organiseren en neemt graag de leiding.
Je daagt jezelf graag uit … nog één takje hoger in de boom? Wij ook!
De opleiding neemt je mee in de meest recente mogelijkheden om te bouwen met
hout. Tijdens fase 1 en 2 bouw je aan een stevig fundament van basiskennis. Zo maak je
onder meer kennis met houtskeletbouw, interieurbouw …
In BOP’s (= body of practice) leren we vanuit reële cases over de bouwknoop,
duurzaamheid … Je organiseert zelfs het bouwproces van je eigen ontwerp in een BOP. De
BOP’s focussen ook op werken in een team, leidinggeven en omgaan met conflicten.
Bovendien krijg je de mogelijkheid om zelf je leerpad in handen te nemen: bouw je eigen
skyline!
Ga je dus volledig voor werf- of productieleider? Of kies je eerder voor een job als
uitvoerend tekenaar?
Tijdens de stage van zeventien weken ontdek je welk profiel het best bij je past.
Hout is aan een heuse opmars bezig als duurzaam bouwmateriaal. De vraag naar deskundigen is dus groot.

Houtconstructies

THE SKY IS THE LIMIT

Na de gemeenschappelijke basis kies
je zelf hoe je jouw skyline wil
vormgeven. Kies je voor duurzame
technieken? Of ga je voor werfleider?
Droom je van digital innovation of
bereid je jezelf voor op het behalen
van een tweede diploma? Alles kan!

WERKVELD

Het keuzetraject Houtconstructies
bereidt je grondig voor op een
professionele carrière in de hout- en
interieurbouwsector. Samenwerking
met het werkveld is hierbij de sleutel:
je leert vanuit de reële beroepscontext
via authentieke projecten, casussen
of bedrijfsstages.

@WORK

In fase 2 werk je in team een
uitdagende constructie uit. Je stelt
een dossier op, organiseert de werf en
bouwt de constructie. Je voorgangers
maakten eerder een mock-up van een
kamer voor palliatieve zorgen en een
prachtige mobiele bar, maar ook fijne
zitelementen buiten aan de Hive, het
leercentrum van de campus.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-hout

Lieve Gios
Opleidingsmanager
+32 477 37 64 62
lieve.gios@thomasmore.be

fb.com/Bouw.ThomasMoreBE/

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://youtu.be/tmFkvNipDos
http://www.thomasmore.be/ba-hout
https://www.facebook.com/Bouw.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 & 2 | Hier wordt gebouwd! Letterlijk en figuurlijk… aan een fundament voor je eigen skyline! Dankzij onze 4 pijlers in building
fundamentals, building & design, project management en professionality leggen we een stevige kennisbasis (= BOKS, the Body of Knowledge &
Skills). De BOP’s (= body of practice) dagen je uit om de aangeleerde kennis en vaardigheden toe te passen in reële cases.
Fase 3 | Fundament klaar? Bouw nu je eigen skyline: leg je eigen accenten en bereid je voor op jouw droomjob!

Fase 1 2 3

GRONDIGE BASIS

bouwmaterialen 3

keuze: betontechnologie 6

keuze: houttechnologie 6

bouwfysica 6

BIM 6

BOP bouwknoop 3

BOP bouwintroductie 3

sterkteleer 6

veiligheid 3

uitvoeringsmethoden 6

aanbesteding 3

Engels voor bouwkundigen 3

BOP duurzaamheid 3

BOP meeloopstage 3

jaarvak: ik en de wereld 3

optie: rekenvaardigheden 3

INHOUDELIJK VERSTERKEN

stabiliteit 3

keuze: betonbouw en CAD 6

keuze: houtbouw en CAD 6

topografie 3

calculatie 3

Fase 1 2 3

Frans voor bouwkundigen 3

BoP lean voorbereiden 6

BoP prijsofferte 3

technieken 6

afwerking 6

keuze: wegenbouw 3

keuze: hernieuwbare energie lab 5

keuze: interieurbouw en CAD 3

werfadministratie 3

keuze: uitvoeringsplanning bouw 3

keuze: uitvoeringsplanning hout 3

BoP realisatie 9

jaarvak: ik en de bouwwereld 6

PROFILEREN NAAR EIGEN SMAAK EN
GOESTING

profiel sustainability 24

profiel construction company 24

profiel pursue studies 24

profiel digital innovation 24

profiel compile profile 24

keuze: burgerlijke bouwkunde 6

keuze: interieurproject en CAD 6

stage 20

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.

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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