Ruwbouw - Derde graad
Ideale vooropleiding
In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de opleiding tweede graad bouw is een pluspunt.

Profiel van de richting
Deze opleiding is gericht op de praktijk van de bouwsector in het algemeen. Zowel op het vlak van metselen, bekisten en ijzer
binden verwerf je kennis en praktijkervaring. De praktijk en de technische vakken worden projectmatig aangeleerd, tekenen,
plannen, bestek rekenen, bekisten, …
Je bestudeert en leert verschillende bouwknopen en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen. Zo leer
je inzicht krijgen in de complexe oefeningen. Alle fasen van de ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen
en tekenen, over prijs berekenen tot opmeten, maken en afwerken van de oefening.
Tijdens de opdrachten in de praktijkzaal en tijdens je stages kan je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het
steeds handiger worden als bouwvakker.
In het praktisch specialisatiejaar leer je hoe het renoveren van een woning gebeurt. Je wordt vertrouwd met de allernieuwste
renovatietechnieken die worden gebruikt in de bouwsector zoals, pleisteren, vloer, tegelzetten, injecteren, betonherstel… Je
krijgt ook de kans om je getuigschrift van bedrijfsbeheer op een zeer praktische manier te behalen.

Mogelijke vervolgopleiding
Wanneer u het zesdejaar ruwbouw succesvol heeft afgewerkt, kan een zevendejaar gevolgd worden. Dit is idealiter de
zevendejaarsopleiding; Renovatie bouw.

Lessentabel
Naam vak

Aantal uren
Aantal uren
Vijfde middelbaar Zesde middelbaar

Levensbeschouwelijke vakken
Frans
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
TV/PV Bouw
Samen leren Samenleven

2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
20 uur
2 uur

2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
16 uur
2 uur

TOTAAL

32 uur

28 uur

STAGE:
Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
Zesde middelbaar: Vanaf oktober - 1 dag in de week stage + 2 weken blokstage tussen krokus- en Paasvakantie

