Samenwerking :
Bouw-hout onderwijs met firma Bostoen

Bouwen van oefenmuur-gevelfragment in passiefbouw.

Inleiding:
Het project zou bestaan uit 3 modules voor 2 doelgroepen uit het bouw-hout onderwijs.
De 3 modules zouden bestaan uit
1. Opleiding leerkrachten
2. Uitvoeren van oefenmuur in passiefbouwen
3. Onderwijstalent kenbaar maken aan ouders
De 2 doelgroepen zijn:
leerkrachten en leerlingen bouw met nadruk op isolatie en luchtdicht bouwen.
leerkrachten en leerlingen hout met nadruk op luchtdicht afwerken van schrijnwerk.
Voor Oost-Vlaanderen gaat het over 6 scholen met bouw- en houtopleiding en 5 scholen met enkel
houtopleiding

Omschrijving van de modules

1. Opleiding leerkrachten op donderdag 31 januari
o
o
o
o

o
o
o

Voormiddag theoretisch gedeelte gaat door in EDUGO Glorieux. Samenkomst om 9.15 u
start om 9.30 u.
Middagmaal om 12.30 u. in EDUGO voor 6 euro.
Namiddag gaat door op de werf van Bostoen, Beelbroekstraat, Sint-Amandsberg, Gent .
Theoretisch gedeelte met: Inleiding en voorstelling volledig traject, de basisprincipes van
passiefbouw en luchtdichte afwerking, voorstelling van detailboek stad Gent en principe
van de condetti box.
Praktisch gedeelte met effectief uitvoeren van isolatietechniek en luchtdichte afwerking
wand-vloer en het luchtdicht plaatsen van schrijnwerk.
Leerkrachten brengen hun eigen PBM mee. Ook handschoenen en snijmes.
Op de werf moeten schroefmachines voorradig zijn (school of Bostoen)

o
o

Eventueel opsplitsen in de 2 doelgroepen voor het praktische deel.
Max. aantal deelnemers 2 leerkrachten en één verantwoordelijke per
school/studiegebied. Geeft een totaal van max. 25 personen.

2. Uitvoeren oefenmuur in
passiefbouwen (februari
tot mei)
o
o

o

o

o
o
o
o
o

Gaat door in de bouw–
en houtscholen
Massief-passief voor
de bouwopleidingen,
houtskelet voor de
houtopleidingen.
Opdracht
gevelfragment met
raam- en
deuropeningen.
Afmeting 2 x 4 meter
met hellend dak en
mogelijkheid tot plaatsen van dakvlakraam.
Afwijkingen op de afmeting en de vorm, afhankelijk van de ruimte in de werkplaats, zijn
mogelijk.
Onder begeleiding van de leerkrachten uitgevoerd door de leerlingen.
Ontwerp en details knooppunten door Bostoen ( massief en houtbouw)
Op vraag eventueel bezoek van een werfleider van de firma Bostoen als ondersteuning.
Materialen: isolatie, dichtingsmateriaal, dakvlakramen, raam- deurkaders … om het
gevelfragment te bouwen zo veel mogelijk gesponsord door de respectievelijke
bedrijven.

3. Onderwijstalent kenbaar maken bij de ouders (mei – periode opendeur)
o
o
o
o
o

Gaat door in de bouw- en houtscholen.
Op een avond met als doelpubliek leerkrachten, leerlingen en ouders.
Theoretische voorstelling door de firma Bostoen.
Rondgang in de praktijkruimte met voorstelling passief bouwknoopppunt.
Drink.

Onkosten via firma Bostoen:
1. Opleiding leerkrachten
• Tijdsinvestering: volle dag
• Gegevensdrager met digitaal lesmateriaal voor leerkrachten (PPT, film,
details knooppunten,..)
• Oefenmateriaal op site voor plaatsen dichtingen, isolatie, ..
2. Uitvoeren demomodel passief
• Tijdsinvestering: eventueel bezoek werfleider, opstellen van plan en
detailtekeningen
• Aanspreken van sponsors materialen wanden: isolatie, folies, raamkaders,
dakvlakramen, …
• Materiaal buiten de sponsering is voor de scholen.
3. Onderwijstalent kenbaar maken aan leerkrachten, leerlingen en ouders
• Tijdsinvestering: een avond per school/richting.
• Documentatie Bostoen
• Drink
Aandachtspunten over het project
•
•
•
•
•

Scholen die instappen in dit project moeten zich voor de 3 modules engageren.
Hoe meer sponsering materiaal er is (minder onkosten voor de scholen) hoe meer kans op
slagen.
We kiezen voor de subtiele manier van publiciteit van Bostoen. ( bedrijfsbezoek leerkrachten,
logo op digitaal materiaal, logo op plannen en knooppunten, documentatie naar ouders toe).
Zo snel mogelijk data van 3de deel vastleggen, vermoedelijk rond de opendeurdag, dit om de
planning voor de firma Bostoen mogelijk te maken.
Op de website http://www.bouw-hout.be/bostoen.htm zal de recentste informatie komen te
staan.

