Bouwproces en Bouwvoorbereiding
Bouwen, Wonen en Interieur
In deze ééndaagse cursus gaan we praktisch aan de slag met module 1 bouwproces en bouwvoorbereiding. Deze
training is met name bedoeld voor docenten die het gevoel hebben hier onvoldoende kennis van te hebben of
hun kennis willen bijspijkeren.
Cursusdata: 15 OKTOBER 2021
    

Gebaseerd op 10 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
BWI PM1 Bouwproces en bouwvoorbereiding
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Tijdens deze ééndaagse cursus gaan we praktisch aan de slag met profielmodule 1 bouwproces en
bouwvoorbereiding. Voordat u daadwerkelijk met het bouwen van een gebouw kunt gaan beginnen gaan
er veel werkzaamheden aan vooraf. U moet tenslotte eerst de plaats gaan bepalen waar er gebouwd
moet worden.

U leert tijdens deze cursus de highlights van profielmodule 1. Van de inrichting van de bouwplaats tot
het uitzetten van een eenvoudig bouwwerk met jalons en met een bouwraam. U leert basisprincipes bij
het maatvoeren van rechte lijnen en haakse hoeken en we gaan een profielen stellen. Tijdens het werken
bespreken we veel vaktermen en de benamingen van gereedschappen en hulpmiddelen.

Inrichting van de bouwplaats
Rechte lijnen uitzetten met Jalons
Haakse hoeken uitzetten met Jalons

Maken en controleren van een bouwhaak
Maken van een bouwraam
Peilhoogte overhalen naar de piketten met een bouwlaser
Gevellijnen bepalen en afschrijven op het bouwraam
Koppen en lagenlat maken
Profielen stellen

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Henk van Ginkel

Soort aanbieder:

particulier onderwijs

Contactpersoon:

Henk van Ginkel

E-mailadres:

h.vanginkel@vmbo-bwi.nl

Cursusdata:
15 OKTOBER 2021 | 09:00 (2 PLEKKEN VRIJ VAN DE 8)

Veenendaal (3905 AD) - Het Perron - Eén dag op vrijdag 15 oktober 2021 van 9:00 tot 17:00 uur met
lunch.
Prijs:

80 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

