B M Studen en Batt e
25 & 26 AUGUSTUS 2017 | BOUWEND NEDERLAND ZOETERMEER

B M Studen en Batt e

25 & 26 AUGUSTUS | BOUWEND NEDERLAND ZOETERMEER

25 EN 26 AUGUSTUS 2017

B M Studen en Batt e

25 & 26 AUGUSTUS 2017 | BOUWEND NEDERLAND ZOETERME

Maak kans op
een 3-daagse reis
naar Las Vegas!

DE BIM STUDENTEN BATTLE IS
ONDERDEEL VAN DE BIM ONDERWIJSDAG.
CHECK WWW.BIMONDERWIJSDAG.NL/BIMSTUDENTEN-BATTLE VOOR MEER INFO.

GEORGANISEERD DOOR:

BOUWEND NEDERLAND
ZILVERSTRAAT 69
2718 RP ZOETERMEER

BIM Studenten Battle
Ben jij student hbo of wo in de bouwsector? Ben jij op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen? Stoom jij jezelf graag klaar voor de toekomst?
Doe dan mee aan de BIM Studenten Battle!
Tijdens de BIM Studenten Battle ga je in teamverband aan de slag met een echte casus,
bijvoorbeeld het grootschalig verbouwen van bestaande huizen voor senioren. In overleg
met de opdrachtgever buigen jullie je over een maatschappelijk issue. Met behulp van BIM
(Bouw Informatie Model) komen jullie tot dé oplossing. Van het ontwerp tot de uitvoering,
de logistiek, het beheer en het onderhoud… Tijdens deze hackathon pakt jouw team alle
onderdelen van het proces aan!

WAT IS BIM PRECIES?
Dankzij BIM is het mogelijk om tijdens een bouwkundig project eenvoudig te communiceren
met alle betrokken partijen. In het Bouw Informatie Model staan definities, functies en
prestaties van alle onderdelen van het project. Architecten, de financieel verantwoordelijke
en de planner voegen allemaal hun eigen stukje kennis toe aan het model.
Deze nieuwe manier van samenwerking maakt de
bouwsector slimmer en duurzamer!

MAAK KANS OP EEN REIS NAAR LAS VEGAS!
Wint jouw team de hackathon? Dan gaan jullie
3 dagen naar Las Vegas! Je bezoekt onder andere
Autodesk University, waar je de laatste ins en outs
hoort over BIM! Naast deze toffe reis, maak je ook
kans op andere prijzen.

SCHRIJF JE IN!
Wil jij jezelf klaarstomen voor de toekomst en tegelijkertijd kans
maken op mooie prijzen? Schrijf jouw team (3 personen) dan in via
www.bimonderwijsdag.nl/bim-studenten-battle!

