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DERDE JAAR DERDE GRAAD BSO 

 

RENOVATIE BOUW 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

1. Toelatingsvoorwaarden 

De houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad, studiegebied 

“bouw”, bij voorkeur uit de volgende bso-studierichtingen: 

 ruwbouw bso 

 ruwbouwafwerking bso 

 steen - en marmerbewerking bso 

  

De houders van het diploma secundair onderwijs uit het studiegebied “bouw”, bij voorkeur uit de 

volgende tso-studierichting: bouwtechnieken tso 

 

http://www.sint-michiel.be/


 Datum opmaak: november 2016. 

2. Eigenheid 

Dit specialisatiejaar beoogt de opleiding in specifieke “renovatieprojecten”.  

Volgende technieken komen aan bod om bestaande gebouwen duurzamer en beter te maken:  

stabiliseren van gebouwen, dringende instandhoudingswerken, reinigingstechnieken, 

restauratietechnieken, complexere metselconstructies, thermisch en akoestisch isoleren, 

dekvloeren plaatsen alsook vloer- en wandtegels.  

Binnen- en buitenbepleisteringen, plaatsen van natuursteenelementen en basisverwerking 

ervan…..  

De aangeleerde veiligheidsattitude en de richtlijnen i.v.m. veiligheid op de werf worden in ieder 

project verder uitgewerkt.  

Een belangrijke onderdeel van de praktijk is de stage in bedrijven. Ten vroegste vanaf oktober 

worden 3 weken blokstage geprogrammeerd, in combinatie met dagstages.  

Naast de stage wordt vooral aan projecten gewerkt. Studenten worden opgeleid, rekening 

houdend met de differentiatie van hun vooropleiding… 

3. Tewerkstellingsmogelijkheden 

Er zijn tewerkstellingsmogelijkheden bij bedrijven voor renovatiewerken, stukadoors, vloeren, 

badkamerinrichting, gevelverfraaiing, waterdichtingswerken, bedrijven voor chapewerken, enz. … 

4. Studiebewijzen 

 Een diploma secundair onderwijs wordt uitgereikt, als het leerjaar met vrucht beëindigd werd. 

 Een studiegetuigschrift van dit derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs 

wordt afgeleverd, als het leerjaar met vrucht beëindigd werd en als de leerling al houder is van het 

diploma secundair onderwijs. 

 

LESSENTABEL 7BRE 
 

Vakbenaming Uren/week 

Godsdienst 2 

Engels 2 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Project algemene vakken 4 

Totaal algemene vakken 12 

Realisaties renovatie 4 

Totaal technische vakken 4 

Praktijk/stage realisaties renovatie 18 

Totaal praktische vakken 18 

Totaal 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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