School voor Wetenschap en Techniek

Bouw– en houtkunde tso in de kijker
Bouw– en houtkunde: iets voor jou?








Je beschikt over:
- belangstelling voor de bouwsector,
- een goede wiskundige basis,
- ruimtelijke inzicht en zin voor nauwkeurigheid,
- een technische aanleg.
Je hebt interesse voor:
- toegepaste wetenschappen,
- energiezuinig en besparend bouwen,
- technisch tekenen.
Je wil meedenken over duurzame ontwikkeling,
energiezuinig en besparend bouwen.
Je kan gestructureerd, inzichtelijk, uitvoerend
denken en handelen.
Je kan probleemoplossend denken.

Bouw– en houtkunde biedt een brede algemene en
specifiek theoretisch-technische vorming en bereidt
voor op hoger onderwijs.

Waarom kiezen voor Bouw– en houtkunde?
In deze opleiding word je stap voor stap ingewijd in de
geheimen van de bouwwereld. Je komt meer te weten
over woning-, industrie-, staal-, beton– en wegenbouw.
In deze richting wordt de theoretische basis aan de
praktijkervaring verbonden. Hierbij zijn wiskunde en
theoretisch-technische vakken belangrijk.
De klemtoon ligt eerder op het vlak van ontwerpen en
organiseren dan op het vlak van uitvoeren.
Je verwerft inzicht in bouw– en houtconstructies. Je
leert probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren.
Betontekenen en -berekenen alsook topografische
werkzaamheden vormen een deel van de opleiding. Je
leert plannen en organiseren. Je leert in de praktijk
rekening te houden met de veiligheid van de werkomgeving.
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Wat na deze studierichting?
Het logische vervolg op de tweede graad Bouw–
en houtkunde tso is de derde graad Bouw– en
houtkunde tso.

Na de derde graad Bouw– en houtkunde tso
Bouw– en houtkunde biedt rechtstreeks tewerkstellingskansen:
- als bediende in de bouw– en houtsector,
- als bediende in de verkoopssector,
- als bouwkundig tekenaar,
- als ploegbaas-werfleider,
- als zelfstandig aannemer,
-…
Verder studeren kan ook:

Zevende specialisatiejaren
- Bouw constructie- en planningstechnieken
(Se-n-Se)
- Industriële bouwtechnieken (Se-n-Se)
-…


Bacheloropleidingen:
- Bouw
- Houttechnologie
- Interieurvormgeving
- Toegepaste architectuur
- Secundair onderwijs
- Vastgoed
-…



Masteropleidingen:
- Architectuur
- Interieurarchitectuur
- Industriële wetenschappen
- Ingenieurswetenschappen
- ...

Waarom kiezen voor deze tso-richting in Don Bosco
Sint-Denijs-Westrem?

Aan Don Bosco Sint-DenijsWestrem is ook een internaat
verbonden waar jongeren








zich mogen thuis voelen
in hun eigen groep samen
met leeftijdsgenoten;
professioneel worden
begeleid in hun studies
door een gemotiveerd
team;
een ruim aanbod
aan activiteiten krijgen
aangeboden;
kortom graag vertoeven.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem is één van de 25
Don Boscoscholen in Vlaanderen die beheerd worden
door het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum.
Naar voorbeeld van priester Don Bosco (Italië 18151888) behartigt zij met vele medewerk(st)ers een
christelijk opvoedingsproject waarbij jongeren zichzelf mogen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Als school van Don Bosco zijn wij sterk bekommerd
om het persoonlijk welbevinden van elke leerling en
waken wij erover dat niemand in deze grote school
verloren loopt.
De accenten van een Don Boscoschool vindt men in
de opvoeding:

de familiale sfeer;

de spontane contacten tussen opvoeders en
leerlingen;

het geduld;

het geven van nieuwe kansen;

de aandacht voor correcte omgangsvormen;

de eerbied en belangstelling voor ieders eigenheid.

Contact en info:
Don Bosco Internaat Gent
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Sint-Denijs-Westrem
09 221 82 55
info@db-internaatgent.be
www.db-internaatgent.be

Don Bosco verwoordde zijn ideaal als volgt: “Laat
jonge mensen voelbaar ervaren dat je van hen
houdt”.
Contactgegevens
Don Bosco School voor Wetenschap en Techniek
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tel.: 09 221 31 11
Fax: 09 220 61 28
Website: www.donboscosdw.be
E-mail: info@donboscosdw.be
Bereikbaarheid

met het openbaar vervoer: buslijn 77, 76 en 78,
tramlijn 1 (Flanders expo)

via de autosnelweg E 40 (uitrit 14) Gent - SintDenijs-Westrem, richting Gent

via de R4 ring rond Gent

