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DOE MEE EN 
MAAK KANS OP 
€1010

Georganiseerd door:

BIMOnderwijs



Wil jij – samen met je team – € 1010 aan vrij te besteden cadeau-
bonnen winnen? Doe dan mee aan de BIM Studenten Battle en 
maak kans op deze supertoffe prijs! De beste mbo- en hbo- of 
wo-teams winnen € 1010 aan vrij te besteden cadeaubonnen.

GEORGANISEERD DOOR: PARTNERS:

WAT HOUDT DE BIM  
STUDENTEN BATTLE IN?

De BIM Studenten Battle is onderdeel 
van de BIM Onderwijsdag. Tijdens de 
BIM Studenten Battle ga je in teams van 
4 studenten aan de slag met een casus 
uit de praktijk. Dit jaar gaat de casus over 
een nieuw te bouwen appartementen-
complex. Dit is onderdeel van de 
herontwikkeling van winkelcentrum De 
Aarhof in Alphen aan den Rijn. Je 
opdrachtgevers zijn SB Real Estate, de 
gemeente Alphen aan den Rijn en BIM 
Onderwijs.

WAT WORDT ER VAN JE 
VERWACHT?

Op 4 mei ontvang je 80% van de casus. 
Op 5 juni ontvangen we alle deelnemers 
bij onze BIM Onderwijspartner ROC 
Midden Nederland. Daar krijgen jullie de 
resterende 20% van de casus, die zwaar 
mee zal tellen. We starten om 08.30 uur 
en eindigen de dag om 17.00 uur.

WANNEER WORDT  
DE WINNAAR 
BEKENDGEMAAKT?

Tijdens de BIM Onderwijsdag op  
5 oktober in de Jaarbeurs Utrecht maken 
we de winnaars bekend. Onder toeziend 
oog van de vele bezoekers, interessante 
bedrijven, onderwijsinstellingen en de 
overheid ontvangen de twee winnende 
teams elk een cadeaubon van € 1010.

MEEDOEN AAN DE BIM 
STUDENTEN BATTLE? 

Meld jezelf of je allerbeste team dan 
tussen 1 april en 1 mei aan. Scholen die 
partner zijn van BIM Onderwijs krijgen 
voorrang. Wees er dus snel bij, want er  
is maar plaats voor 15 teams. 

Schrijf je nu in via  
bimonderwijsdag.nl/ 
bim-studenten-battle  
of scan de QR

BIMOnderwijs


