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Een brede opleiding waarin theorie
en praktijk elkaar versterken
Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten opleidt tot algemene bouwdeskundigen
die breed inzetbaar zijn in de hele bouwsector. De opleiding combineert een grondige technische
vorming met een hoge dosis praktijkervaring en garandeert haar studenten een job als werfleider,
bouwkundig tekenaar, ordercalculator, technisch adviseur of medewerker in studiebureaus ...

PRAKTIJK STAAT CENTRAAL IN JE OPLEIDING
Het eerste jaar al maak je plannen van een gebouw. De complexiteit en de omvang van de
opdrachten nemen jaar na jaar toe. Zo werk je in het tweede jaar de plannen van een school,
appartementsgebouw of industriehal uit en hou je daarbij rekening met de nutsvoorzieningen, de
bekabelingen, leidingen en andere technische installaties. Midden in de Brusselse grootstedelijke
context van de campus kom je in contact met inspirerende high-end bouwprojecten. De docenten
nemen je mee naar werven in de buurt en gunnen je op die manier een verrassende blik achter de
schermen. Vanaf het derde jaar werk je complexe technische oplossingen uit. Je toetst je werk aan
de realiteit door in bureauverband te werken met een team van mensen aan diverse opdrachten.
Ook het administratieve aspect van een bouwproject komt ruim aan bod tijdens de opleiding. Je
raakt geroutineerd in het opmaken van planningen, bestekken, meetstaten en kostenramingen.
Je leert ook werken met Building Information Modelling, kortweg BIM, een werkmodel dat in de
Belgische bouwmarkt snel terrein wint.
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Studiereizen naar München, Basel, Berlijn, Barcelona en andere boeiende steden verrijken je
verworven inzichten en kennis.
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GOEDE CONTACTEN MET HET WERKVELD
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Je loopt stage in het tweede en het derde jaar. Tijdens deze stages leer je niet alleen om je
technische bagage toe te passen in de praktijk, je legt ook belangrijke contacten met het werkveld.
Maar al ruim voor je stage kom je in aanraking met spelers uit de bouwsector. Je eigen docenten zijn
als architect of bouwkundig ingenieur namelijk betrokken bij bouwprojecten over heel Vlaanderen.
Die expertise geven ze door tijdens hun lessen. Tijdens de aanvullende werfbezoeken en lezingen
zijn het externen met praktijkervaring die hun expertise delen. Een heel team experts volgt je
dagelijks op en dat geeft een onvergelijkbare meerwaarde.

ERVARING IN HET BUITENLAND
Tijdens je opleiding kan je internationale ervaringen opdoen met een Erasmusuitwisseling. Het
eerste semester van het derde bachelorjaar kan je namelijk aan een buitenlandse hogeschool
volgen. Zo’n verblijf in het buitenland in een ander onderwijssysteem is bijzonder leerrijk en maakt
je opleiding nog boeiender.

VOORBEREIDENDE LESSEN WISKUNDE

© Joshua D’hondt

Kreeg je minder dan vier uur wiskunde tijdens je secundaire studies? Heb je twijfels over je
wiskundeniveau? Dan kan je tijdens de eerste twee weken van september een herhalingscursus
wiskunde volgen. Ook studenten die enkel hun kennis willen opfrissen zijn meer dan welkom. De
cursus is bovendien gratis. Op die manier kan iedereen nog voor de start van het academiejaar goed
voorbereid aan de opleiding beginnen. Info bij walter.mommaerts@luca-arts.be.

NIEUWE EVOLUTIES VOLG JE OP DE VOET

BEGELEIDING OP MAAT
In onze opleiding verzekeren we een persoonlijke begeleiding op maat voor elke student. Onze
docenten voorzien voor de theorievakken niet alleen een theoretisch lesgedeelte maar ook een
lesgedeelte waarin ze elk van de studenten individueel opvolgen.
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Architecturale vernieuwing en technologische hoogstandjes gaan vaak hand in hand. Dankzij
werfbezoeken en studiereizen krijg je nieuwe evoluties in de bouwsector van dichtbij te zien.
Tijdens lezingenreeksen zoals onze ‘Capita Selecta’ ga je dieper in op de laatste technische
ontwikkelingen. Experts van binnen en buiten de hogeschool diepen thema’s uit zoals duurzame
woningen en recente bouwmaterialen.
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KERNTEAM AAN ZET

OPLEIDINGSONDERDELEN MODELTRAJECT

1°jaar

“Een groot voordeel van de bouwopleiding
van LUCA is dat je niet gepusht wordt in een
bepaalde richting. Je wordt vrijgelaten om je
stage af te leggen in het gebied dat je het
best ligt. Dat kan op een werf zijn, maar ook
in een bureau als tekenaar of verkoper. Wat
ik ook echt tof vind, dat is dat dankzij onze
kleine klasgroepen er een goeie band is tussen
de studenten onderling maar ook tussen docenten en studenten. Als je naar de les komt
tenminste (lacht). En dan is er iets dat echt
geen enkele andere bouwopleiding te bieden
heeft en dat is de locatie, dichtbij het centrum
van een grootstad. Super zowel op educatief,
als op cultureel, als op recreatief vlak!”
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Student Stijn Goeminne

2°jaar

STUDENT AAN HET WOORD

3°jaar

Elk jaar stellen we een kernteam samen dat bestaat uit docenten en studenten. Samen bespreken
we de noden voor de opleiding. Van de dagelijkse werking tot het lange termijn perspectief.
Studenten en docenten hebben hierbij evenveel inspraak, dat is uniek.
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Wat je te wachten staat
na je opleiding

ZEKER VAN EEN JOB
Onze afgestudeerden kunnen na hun opleiding onmiddellijk aan de slag als werfleider, bouwkundig
tekenaar, ordercalculator, salesmedewerker ... Uit cijfers van VDAB blijkt zelfs dat 99% van de
professionele bachelors Bouw binnen het jaar werk heeft. Daarmee behoort onze opleiding tot de
top 10 van de meest begeerde diploma’s op de arbeidsmarkt. Bijna 100% garantie op werk, er zijn
weinig opleidingen die dat kunnen beloven.

SCHAKELPROGRAMMA NAAR EEN MASTEROPLEIDING
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Wil je na je opleiding toch verder studeren? Via een schakelprogramma kan je doorstromen naar een
master Architectuur, een master Industriële Wetenschappen Bouwkunde of een master Landmeten.

BOUWKUNDIG ASSISTENT
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Ben je minder sterk in theorie of wil je snel aan de slag na een verkorte opleiding? Dan kan je de
opleiding Bouwkundig Assistent volgen. Tijdens deze modulaire opleiding krijg je een degelijke
bouwkundige vorming met veel aandacht voor de bouwtechnische aspecten, bouwkundig tekenen
en projectbeheer. Hiermee bereid je je perfect voor op een job als bouwkundig tekenaar of als
adjunct-werfleider. Wil je de bacheloropleiding later toch volledig volgen, dan heb je vrijstellingen
voor de vakken die je met succes hebt afgelegd.

.

Onze alternatieven op
het klassiek dagonderwijs

Je kan de opleiding Bouw ook volgen via afstandsonderwijs. Hierbij krijg je een flexibel
studietraject, afgestemd op het werkritme van iemand die professioneel actief is. De
klassieke lessen worden vervangen door een combinatie van digitaal onderwijs, zelfstudie en
opdrachtgestuurd onderwijs. Heb je vragen, dan kan je altijd terecht bij de docent, online of tijdens
de maandelijkse contactmomenten. Het studieprogramma is opgedeeld in vier fasen en acht
semesters. Telkens staat er een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal.
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AFSTANDSONDERWIJS
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Maak kennis met ons …
EN KOM ZEKER EENS LANGS!
Wil je onze docenten graag ontmoeten en eens met studenten praten? Wil je weten waar ons
aanbod echt voor staat? Kom dan zeker eens langs op onze opencampusdagen of onze infodag. We
hebben binnen de kunstencampus van Sint-Lukas onze eigen werkruimtes en ateliers.
Opencampusdagen
14 maart 2018, van 14.00 tot 17.00 uur
5 mei 2018, van 11.00 tot 17.00 uur
Infodag
27 augustus 2018, van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie
LUCA Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel
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Meer info
E bouw.sintlukas@luca-arts.be
W www.luca-arts.be/bouw
Blog www.luca-bouw.be
Facebook https://www.facebook.com/LucaBouwBrussel
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