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POSTUNIVERSITAIRE VORMING VASTGOED

Building Information 
Models (BIM)
Leuven, 3 maart 2015
Kortrijk, 19 maart 2015

Praktisch

Datum en plaats

Leuven, dinsdag 3 maart 2015
KU Leuven, Huis Bethlehem, Schapenstraat 34

Kortrijk, donderdag 19 maart 2015
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Van 14.30 tot 18.30 uur
Ontvangst vanaf 14 uur
Aansluitende receptie

Inschrijven

Schrijf in vóór 24 februari (Leuven) of 12 maart 2015 
(Kortrijk) via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 150 euro.
Alumni/studenten van het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde betalen 135 euro.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw KMO-
portefeuille.
Meer informatie op http://kmo-portefeuille.be

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Building Information Models 

Wat zijn de mogelijkheden en voordelen van het 
gebruik van Building Information Models (BIM) in uw 
vastgoedprojecten?

We geven een overzicht van wat Building Information 
Models zijn en belichten belangrijke praktische aspecten 
zoals communicatie, taakverdeling en informatie-
uitwisseling en -beheer. We illustreren hoe alle 
partijen betrokken zijn bij een degelijk BIM-project, van 
studieteam en architecten tot aannemer en beheerder. 
Ook recente ontwikkelingen in andere landen en de 
toekomstmogelijkheden met BIM worden besproken.

Early adopters gunnen u een blik op hun ervaringen aan de 
hand van concrete praktijkvoorbeelden

Voor u als vastgoedprofessional

Deze opleiding richt zich tot architecten, ingenieurs, 
projectontwikkelaars, facility managers, bouwpromotoren 
en projectmanagers.

Opleidingen Vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren 
wij regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries.

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde.
Volg ons op http://twitter.com/vastgoedkunde.

Programma

14.00 uur ontvangst

14.30 uur Building Information Model: veel meer dan 
3D-geometrie

 prof. dr. ir. Ralf Klein, Onderzoeksgroep 
Duurzaam Bouwen, KU Leuven 
Technologiecampus Gent

15.30 uur BIM: initiatie en implementatie
 Bart Gentens, sr. projectleider planning & 

design Grontmij Belgium nv

16.00 uur pauze

16.30 uur BIM vanuit het perspectief van de aannemer
 dr. ir. Thomas Vandenbergh, project manager 

BESIX engineering department

17.00 uur BIMmen in grotere projecten
 ir. Wim Boone, business development 

manager Ingenium nv

17.30 uur BIM-traject bij een grootschalig DBFMO-project
 Jan Van Sichem, afgevaardigd bestuurder 

Bimplan

18.00 uur vragen en discussie

18.30 uur receptie

Meer informatie over het programma vindt u op
http://puc.kuleuven-kulak.be.


