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De basis voor een vliegende 

start van jouw BIM carrière 



Duur | 3 dagen 2 Trainers

Resultaat 

• Waarom en wat is BIM

• Kennis over de verschillende fases 

van het BIM proces

• BIM rollen

• Op de hoogte van best practices

en verschillende BIM toepassingen

• Wat een goed model is

• Welke tools zijn er 

• Zelf aan de slag; ervaren van werken met modellen

Studiewijze

Dag 1

Tijdens de eerste dag delen we op een interactieve 

manier de waarom en wat BIM is. Tevens besteden we 

aandacht aan de softe kant van BIM. En gaan we in op de 

verschillende toepassingen en basis begrippen.

Dag 2

De tweede dag behandelen we de verschillende fases 

van het BIM proces. Daarnaast maken we de vertaling 

richting jouw functie.

Dag 3

Wat is een goed model? Deze laatste dag ga je aan de 

slag met de modellen en tools, aan de hand van een 

case. Daarbij bieden we je handvatten voor 

implementatie en next steps. 

Gedurende de gehele training werk je aan persoonlijke 

stappen en doelen. 

Doelgroep

Professionals die een goede basis willen 

leggen om aan de slag te kunnen gaan met 

een BIM project.

Programma

• Theorie BIM 

• Overview BIM Proces en tools

• Workshops

• Ervaren van werken met Bouw 

Informatie Modellen

Extra informatie 

Voor de data, plaatsen, investering en 

inschrijving:

• www.wearebeams.com

• Stuur een e-mail naar 

info@wearebeams.com

• Bel naar +32 16 38 10 17

Voor in-company trainingen, neem contact

op voor de mogelijkheden.

Locatie, lunch en trainingsmateriaal zitten

inclusief de prijs bij open inschrijving.

Zoek jij een training waarbij het totale plaatje aan BIM fundamentals

wordt aangeboden? Van BIM basis kennis en het proces tot

modellen en tools. Een training waarbij je erna meteen kan starten

met jouw eerste BIM project. Tijdens de training ‘BIM Fundamentals’

leer je in 3 dagen basis kennis zoals wat is BIM, waarom BIM, welke

toepassingen zijn er, en gaan we ook dieper in op het proces.

Daarnaast weet je welke tools er zijn, wat een goed model is en gaan

we met enkele tools zelf aan de slag.


