3‐4 BSO BOUW
Je leertraject
Je kan starten in het derde jaar Bouw als je geslaagd bent in de eerste graad. Een specifieke
vooropleiding is er niet nodig. Eventueel heb je in het tweede jaar van het beroepsvoorbereidend
jaar reeds kennis gemaakt met het vakdomein bouw.
Na de tweede graad BSO Bouw kan je verder
doorstromen naar de derde graad BSO Ruwbouw.
Een zevende jaar kan dan je opleiding verder
afronden met de nodige specialisatie en
certificaten in BSO Dakwerken.
Je opleiding













1‐2 Eerste graad A of B
3‐4 BSO Bouw
5‐6 BSO Ruwbouw
7de Specialisatie BSO Dakwerken

'Bouw' is een zeer praktische studierichting met eerder weinig algemene vakken.
Je brengt meer tijd door in het schoolatelier dan op de schoolbanken.
Deze opleiding wil van jou een vakbekwame bouwvakker/‐ster maken.
Al doende leer je eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de
veiligheidsvoorschriften volgt.
Je metselt eenvoudige bouwconstructies of onderdelen van halfsteense of steense muren.
Je leert spouwmuren, volle funderingsmuren en rechte muren met raam‐ en deuropeningen
metselen.
Je leert bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen en bepalen welke werkmethode je het best
volgt.
Ook leer je grondsoorten herkennen, zand‐ en cementmengsels samenstellen en recycleren
van materialen.
Je leert bekisten, ijzervlechten en beton gieten.
Al doende maak je kennis met gereedschappen en je leert ze correct gebruiken en
onderhouden.
Ook leer je berekenen hoeveel materiaal je nodig zal hebben voor een opdracht en hoeveel
het zal kosten.
Je krijgt een basisopleiding dekvloeren, vloeren, wandtegels zetten en pleisteren.

We werken in projecten waarbij praktijk en theorie in elkaar verweven zitten, we noemen dit
realisaties.
Je lessenrooster
3e

4e

UREN

UREN

Godsdienst

2

2

Frans

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

VAKKEN

11

11

Praktijk Realisaties Bouw

15

15

Theorie Realisaties Bouw

6

6
21

Mogelijke bekwaamheidsbewijzen
Getuigschrift van de tweede graad Secundair onderwijs
Certificaat werfbediener

Contactgegevens:
OLV Ter Duinen, Campus VTI Zeebrugge Ploegstraat 38
Telefoon: 050 55 96 10
E‐mail: zeebrugge@olvtd.be
Website: www.olvtd.be
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