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Geen
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Online
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BIM Professional
In deze online post-hbo-opleiding behaal 
je in 10 weken je BIM professional 
certificaat en ontwikkel je de essentiële 
kennis en vaardigheden om BIM succesvol 
in te zetten binnen projecten in de bouw 
en infrastructuur.

Ga een stap verder met BIM
Verdiep je vakkennis en werk aan concrete resultaten
die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk.

Word BIM-specialist binnen jouw
organisatie
Je leert BIM efficiënt in te zetten waardoor  
projecten binnen het bouwproces soepeler en 
sneller verlopen. Je raakt vertrouwd met  
verschillende onderdelen en rollen binnen BIM.
Op deze manier word je een volwaardige
gesprekspartner voor iedereen die met BIM te 
maken heeft, binnen en buiten jouw organisatie.

BIM Professional certificaat
De Haagse Hogeschool committeert zich aan de
principes en uitgangspunten van Open BIM.
Bij het succesvol afronden van deze opleiding 
behaal je het BIM Professional certificaat van 
De Haagse Hogeschool. Daarnaast bereidt de 
opleiding je voor op het behalen van het BIM  
professional certificaat van de wereldwijde  
brancheorganisatie buildingSMART.

Stroomlijn complexe projecten
door BIM slim in te zetten
Je leert hoe je werkprocessen en informatie-
stromen kunt analyseren en optimaliseren met
behulp van BIM. De actuele stand van zaken op
het gebied van wet- en regelgeving komen
uitgebreid aan bod, zodat jij de juridische en
maatschappelijke issues binnen een project op
tijd kunt signaleren.

Aan de slag met je eigen casus
Binnen deze opleiding kun je ervoor kiezen om
aan de slag te gaan met een eigen casus. 
Op deze manier kun je het resultaat van je
inspanningen direct toepassen in jouw eigen
beroepspraktijk.

De opleiding in het kort
De opleiding BIM Professional gaat van start op 3 november en duurt in totaal 8 weken. De hele opleiding 
vindt online plaats. Het programma bestaat uit wekelijks een online interactieve sessie met docenten en 
experts. Daarnaast werk je aan lessen en opdrachten op het moment dat het je uitkomt die week. Je gaat 
zowel werken aan groepsopdrachten als aan jouw individuele casus. De gemiddelde studielast is ongeveer 
6 uur per week, inclusief de interactieve sessies. 

Voor wie?
Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding BIM Professional. Dit programma is specifiek ontwikkeld 
voor professionals die in hun beroepspraktijk in aanraking komen met BIM en zich hierin willen verdiepen.
Enige werkervaring binnen de bouw of infrastructuur is daarom wenselijk.

Meer informatie
Kijk op www.thehaguegraduateschool.nl/bim of neem contact op met bim@hhs.nl. 

Uiterste inschrijfdatum 27 oktober!
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