
BACHELOR IN DE BOUW



SNUISTEREN IN DE
CURSUSSEN VAN FASE 1!



OVERZICHT VAN DE VAKKEN

project de
duurzame woning
duurzaam bouwen
wiskunde
materialen en
constructie
comfort
BIM-modelling

semester 1 (30stp)
 

 

project de
werkinrichting
veiligheid
sterkteleer
betontechnologie/ho
uttechnologie
CAD-bekisting
bouwdossier
labo bouw/ labo
hout

semester 2 (30stp)
 

 



 

Dus... ga je in de projecten met een team van
medestudenten zelfstandig op zoek naar antwoorden op
de vragen die tante Julia je stelt... gaandeweg ontdekken
jullie samen de 'wondere wereld van de bouw'!

bouwen doe je nooit alleen...

PROJECT DE DUURZAME
WONING



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?
 

DUURZAAM BOUWEN



WISKUNDE
Deze cursus wiskunde kadert in de opleiding tot professionele bachelor in de
bouw. Voor een professionele bachelor moet wiskunde functioneel z�n,
gericht op toepassingen in de sector. Deze cursus wil daar een antwoord op
bieden en 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. De eerste twee hoofdstukken bevatten
elementaire berekeningen die je meteen nodig hebt.
De laatste twee hoofdstukken nemen die basisrekenvaardigheden weer op
om uit te breiden naar meer mogel�kheden voor toepassingen, zowel b�
ontwerp en studie, als in voorbereiding en uitvoering.





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

MATERIALEN EN CONSTRUCTIE



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:

COMFORT

De duurzaamheid van het
gebouw:

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

duurzaamheid.



BIM-MODELLING
In de cursus BIM-Modelling 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.


