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#DIGITAAL TECHNISCH TEKENEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BOUWKUNDIG BIM TEKENAAR - INFOSESSIE
MAAK KENNIS MET HET OPLEIDINGSTRAJECT TOT BOUWKUNDIG BIM TEKENAAR

OMSCHRIJVING

Introductie
Het beroep van BIM bouwkundig tekenaar is een knelpuntberoep. Na het slagen voor een gecertificeerde opleiding bezit je direct inzetbare vaardigheden die
afgestemd zijn op de noden van de arbeidsmarkt. Een professionele carrière kun je zowel bij architecten, studiebureau's of aannemers uitbouwen.
De opleiding bestaat uit 2 grote pijlers:
Technisch tekenen met Autocad (2D) & BIM-gedeelte met Revit (3D).
Bouwkunde: technische kennis van materialen, technieken en constructies als fundament voor een kwalitatieve tekening.
Hiernaast wordt ook aandacht besteed aan ondernemersvaardigheden en administratieve verplichtingen.
Het gecertificeerde opleidingstraject wordt aangeboden in twee formules:
Campus Brugge
Voltijdse dagopleiding van 1 jaar waarbij het recht op de groeipremie (kinderbijslag) behouden blijft.
De lessen gaan door op basis van minimaal 17u/week.
Meer info
Campus Kortrijk
Avondopleiding op basis van 2 lesmomenten per week.
Meer info
Tijdens deze infosessie wordt de opleiding zowel praktisch als inhoudelijk toegelicht.

Omschrijving
Het opleidingstraject tot Bouwkundig BIM tekenaar leidt cursisten in 1 jaar (voltijdse dagopleiding) of twee jaar (avondopleiding) op tot direct inzetbare profielen toe
naar de arbeidsmarkt.
Hierbij wordt geen voorkennis als technisch tekenaar vooropgesteld.
Om in dit opzet te slagen zal ook van de deelnemers de nodige inzet en inspanning worden vooropgesteld.

Deze infosessie heeft als opzet dieper in te gaan op de verschillende beroepscompetenties & softwarepakketten die tijdens het traject aan bod komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die interesse hee om in te stappen in het gecertificeerde opleidingstraject tot Bouwkundig BIM Tekenaar is welkom. Ook voor diegenen die reeds
ingeschreven zijn vormt deze infosessie een meerwaarde.

PROGRAMMA
Toelichting van de beroepscompetenties van een Bouwkundig BIM Tekenaar.
Demonstratie van AutoCAD en REVIT, met focus op de leercurve die voor de boeg ligt.
Ook het BIM-concept komt hier aan bod.
Mogelijkheid tot vraag & antwoord.
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DOCENT
Deze infosessie wordt gegeven door diverse trainers die ingezet worden tijdens het opleidingstraject te Brugge en Kortrijk.
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