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Studieprofiel van de richting: 

  Is deze richting iets voor jou? 

 

Zet jouw eigen inschatting van  

jouw studieprofiel af tegenover  

dit van de gekozen richting! 

Dit kan op:  

www.sint-michiel.be 

 

 

 

 

De beroepsrichting ‘bouw’ is duidelijk een praktische opleiding. Ze beoogt de vorming 
“werfbediener”. De werfbediener is in eerste instantie een goede vooropleiding zowel voor de 
studierichtingen ruwbouw als ruwbouwafwerking.De aangebrachte basiscomponenten vormen ook 
een voldoende basis om te kunnen starten in de opleiding bouwplaatsmachinist. 

Onder de naam “ realisaties bouw “ worden de technische vakken als één cluster gegeven en 
zoveel mogelijk geïntegreerd in de praktische vakken.  
 

http://www.sint-michiel.be/
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In 3 BBO ligt het accent op het aanleren van de basishandelingen bij het metselen van muren, 
eenvoudige bekistingen en wapeningskorven , het plaatsen van vloer- en wandtegels en een 
initiatie in het pleisteren. 
 
In 4 BBO worden deze basisvaardigheden verder verfijnd en wordt de moeilijkheidsgraad 
opgedreven. 
 
In beide leerjaren wordt de basis voor een juiste werkorganisatie en veiligheidsattitude gelegd.  
De hoofddoelstelling is voldoende basisvaardigheden, inzichten en attitudes verwerven om het 
beroep van “ werfbediener” te kunnen uitoefenen en de juiste studiekeuze te maken in de derde 
graad. 
We helpen leerlingen op het einde van de tweede graad bso bij de keuze uit de drie door de school 
aangeboden studiemogelijkheden in de bouw. 
Daarvoor kunnen ze hun talenten voldoende ontwikkelen bij het inoefenen van: 
 

 ruwbouwconstructies: muurconstructies, eenvoudige gevelfragmenten, bekisten, 
wapenings- en betonoefeningen 

 ruwbouwafwerking: aanleren van eenvoudige bepleisteringen, plaatsen van vloer- en 
wandtegels 

 kennismaking met het machinale werken in de bouw en de wegenbouw. 
 
  
Logische studiemogelijkheden in de derde graad BSO op onze school: 

 ruwbouw +  7de jaar “renovatie-bouw ” 
 ruwbouwafwerking + 7de jaar “renovatie-bouw” (uniek in de regio) 
 bouwplaatsmachinist + 7de jaar “wegenbouwmachines” (uniek in de regio) 

 

LESSENTABEL 3BBO – 4BBO 
 Uren per week 

Vakbenaming 3BBO 4BBO 

Godsdienst 2 2 

Frans 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 6 6 

Totaal algemene vakken 11 11 

Realisaties bouw 5 5 

Totaal technische vakken 5 5 

Praktijk realisaties bouw 18 18 

Totaal praktische vakken 18 18 

Totaal 34 34 

 

 

 

 

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps 

secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be 

http://www.vtiroeselare.be/voltijds_dagonderwijs/TechnischOnderwijs
http://www.vtiroeselare.be/voltijds_dagonderwijs/TechnischOnderwijs
http://www.vtiroeselare.be/voltijds_dagonderwijs/TechnischOnderwijs
http://www.vtiroeselare.be/
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