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BOUWSKILLS 2.0! – 20/2/2020 
 

 

Meer dan 185 leerlingen uit de 3de graad bouw volgen innovatieve 
workshops op de BOUWCAMPUS 

 
Diepenbeek, 20 februari 2020 
 
 
De bouwsector is een sector die voordurend en razend snel evolueert. De vraag naar 
competente arbeidskrachten is dus niet alleen altijd relevant, maar groeit bovendien 
explosief. Bijblijven is dus de boodschap. Het sectorfonds Constructiv springt samen met 
het RTC Limburg mee op de kar! 
 
In een unieke samenwerking van meer dan 10 partners wordt Bouwskills 2.0 georganiseerd: een 
kans voor leerlingen om tijdens hands-on workshops zelf bouwactiviteiten uit te voeren en te 
beleven.  
 
De bouwcampus in Diepenbeek wordt op 20 februari 2020 overspoeld door leerlingen van de 3de 
graad uit het bouwonderwijs. Het betreft zowel leerlingen uit TSO, BSO, BuSO als DBSO van alle 
bouwrichtingen (ruwbouw, hout, san/CV, schilderen, …). In totaal zijn 15 scholen met 189 leerlingen 
en 24 begeleiders ingeschreven. Omwille van het grote succes hebben wij de inschrijvingen 
vroegtijdig moeten afsluiten. 
 
Elke leerling wordt ondergedompeld in een 6-tal korte workshops naar keuze met als doel 
kennismaken met allerlei facetten van de bouwsector. Tijdens de middag worden frietjes à volonté 
aangeboden. 
 
 
Wat is er allemaal te beleven??? 
 

Workshop VR – Constructiv Hoe gebruiken we VR in de bouw en wat 
kunnen we in de toekomst verwachten?  

Workshop BIM – Bouwbedrijf Dethier NV Waarvoor staat BIM? Wat zijn de voordelen? 
Hoe wordt BIM in de praktijk gebruikt in een 
bouwbedrijf? 

Workshop Innovatieve manier van 
schilderen – TiBoss High and schilderwerken 

Presentatie en demo van een 
milieuvriendelijke en innovatieve manier van 
schilderen ontwikkeld door TiBoss High en 
schilderwerken. 

Workshop Betonapplicatie - UHasselt Demo Betonapplicatie en de mogelijkheden 
van beton in de praktijk. 

Workshop Batterij Opslag Systemen - PXL Presentatie en demo van de systemen door 2 
laatstejaarsstudenten van PXL. 

  

http://www.constructiv.be/
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Workshop Huisriolering - VLARIO Aandachtspunten bij de aanleg van 
huisriolering. 

Workshop Klimalabo - PXL Demo van de innovatieve aspecten van 
Klimalabo. 

Workshop Stookplaatsen - PXL Presentatie en uitleg bijzonderheden  
stookplaatsen PXL.   

Workshop Bouwkraan – De Ceuster & Co 
NV 

Initiatie met een echte bouwkraan + simulator 

Workshop Omnisafe  Uitleg rond o.a. gehoorbescherming, 
adembescherming en exoskeletten….  

Workshop Duurzaam Bouwen - DuBO Hoe een eigen duurzame woning ontwerpen? 

Workshop Veiligheid op de werf – 
Constructiv 

Zijn leerlingen bewust van de risico’s op een 
werf? Een computerspel helpt de risico’s op te 
merken en in te schatten.  

Workshop kleine blusmiddelen – S.O.S. 
Safety 

Demo van hoe gebruiken van kleine 
blusmiddelen. 

Workshop RIDGID Inspecteren en lokaliseren van ondergrondse 
leidingen. 

Workshop Domotica – Limtec+ Wat is domotica vandaag? Wat kan het voor 
een woning betekenen? Demo programmeren 
van een eenvoudige toepassing. 

Workshop Lichtsturing– Limtec+ Demo bediening verlichting. 

Workshop Residentiële Installaties – 
Limtec+ 

Plaatsen van een lichtschakelaar en 
ontdekken hoe een klassieke verlichtingskring 
werkt. 

 
 

Waar en wanneer?  

Wetenschapspark 33 te 3590 Diepenbeek 
Donderdag 20 februari 2020 van 9u30 tot 15u00 
 
Contactpersonen 

Joke Neuskens, Adviseur, GSM: 0476 49 17 39, joke.neuskens@constructiv.be 
Monique Hens, Regiomanager Limburg, GSM: 0477 50 31 69, monique.hens@constructiv.be 
 
 
 
 
 
 
 

Constructiv : een organisatie van en voor de Belgische bouwsector 

Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, ijvert 
onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang 

in kan ontplooien. 
Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige 

werkomstandigheden op de bouwplaats. Constructiv werkt mee aan een boeiende en stabiele 
sector waarin het goed werken is! 

 

http://www.constructiv.be/

