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BIM heeft de toekomst!



BIMregister en Bouwend Nederland 

 organiseren daarom ieder jaar een  

speciaal evenement rondom BIM: de BIM 

Onderwijsdag. Tijdens deze dag ontmoeten 

het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar, 

 zodat studenten en docenten geïnspireerd 

raken door hoe het bedrijfsleven BIM toepast. 

Zo kunnen alle partijen nog beter samen

werken. Bedrijven bieden inzicht in hun 

 wensen voor het onderwijs en leveren input 

om van de toekomstige bouwprofessionals 

ook echte BIMprofessionals te maken.

BIM heeft de toekomst!

Als specialist, student of docent in de bouw weet 

jij als geen ander hoe groot de rol van BIM is. In 

steeds meer bouwprojecten passen we deze digitale 

manier van (samen)werken toe. Dat wordt in de 

toekomst alleen nog maar meer. Kortom: BIM heeft 

de toekomst!

68 masterclasses

Laat je bijpraten over
Artificial Intelligence

Hét BIM-evenement

De BIM Onderwijsdag is een begrip 

geworden in de bouwwereld. We delen 

kennis, wisselen ervaringen uit en leren 

elkaar kennen. Bedrijven komen in contact 

met potentiële bouwkundigen, studenten 

vinden afstudeer, stage en werkplekken en 

docenten breiden hun kennis uit. Een van de 

hoogtepunten is toch wel de bekendmaking 

van de winnaars van de BIM Studenten 

Battle die in september plaatsvindt. 

Thema’s van dit jaar

• Innovatie

• Onderwijs

• BIM in de praktijk

• Techniek & opdrachtgeverschap

Meld je aan op 
bimonderwijsdag.nl



Gideon Maasland
vertelt hoe hij BIM 

toepast in Valley 
(Zuidas Amsterdam)

8.00 uur Ontvangst ochtendbezoekers

8.30 – 9.30 Volg een van de zeventien masterclasses

9.30 – 9.45 Pauze

9.45 – 10.30 Kies tussen een van de twee sprekers:

 • Guszti Eiben over Artificial Intelligence

 • Gideon Maasland over BIM in Valley  
 (Zuidas Amsterdam)

10.30 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.15 Volg een van de zeventien masterclasses

12.15 – 12.30 Pauze

12.30 – 13.00 BIM Studenten Battle: bekendmaking van de winnaars

13.00 – 13.45 Lunch

13.15 – 13.45 Ontvangst middagbezoekers

13.45 – 14.45 Volg een van de zeventien masterclasses

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.45 Kies tussen een van de twee sprekers:

 • Guszti Eiben over Artificial Intelligence

 • Gideon Maasland over BIM in Valley  
 (Zuidas Amsterdam)

15.45 – 16.30 Pauze

16.30 – 17.30 Volg een van de zeventien masterclasses

17.30 – 18.00 Borrel
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Guszti Eiben 
over Artificial

Intelligence

directeur MVRDV

professor Artificial Intelligence
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