DE WEEK VAN DE BOUW IN BRUSSEL:
1.200 leerlingen en een dynamisch team van 100 professionals en leerkrachten!
Op 28 en 29 mei hebben het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (fvb.ffc
Constructiv) en het BRC Bouw (Brussels Beroepsreferentiecentrum) samen een nieuwe editie
van de Week van duurzaam bouwen georganiseerd op de terreinen van Tour & Taxis.

Céline Fremault, Brusselse minister van Huisvesting, Levenskwaliteit
en Leefmilieu, en Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie en
Tewerkstelling, met Annabelle, animatrice van het spel Building Heroes

H

et Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
komt aan zijn derde editie van Building Heroes te
Brussel met als doelstelling de jongeren te sensibiliseren voor de bouwberoepen. De week van de bouw
2016 is een project waar uiteenlopende partners bij
betrokken zijn (Brusselse middelbare bouwscholen, partners
uit het onderwijs en de beroepswereld bouw, enz.). Deze actie
heeft meerdere belangrijke doelstellingen: de allerjongsten
de bouwberoepen laten ontdekken, de knowhow van leerlingen uit technische en beroepssecundaire scholen en hun
engagement voor de bouw tonen en naar waarde schatten,
de Brusselse scholen uitnodigen om de mogelijkheden van
de sector te promoten bij hun leerlingen.
De scholen konden dus een halve dag doorbrengen op de terreinen van Tour & Taxis. Daar mochten de leerlingen onder
andere zagen, nagelen, metselen, schilderen en een minigraver
bedienen. Verdeeld over 2.500 m2 werden meer dan 29 activiteiten

voorgesteld, met de nadruk op veiligheid. Fvb-ffc Constructiv
heeft ook zijn topactiviteit voorgesteld: Building Heroes.
Dit boeiende interactieve spel, waarin de twee helden Max
en Sophie op zoek gaan naar goede praktijken om hun huis
te renoveren, heeft de jongste leerlingen laten kennismaken
met de beroepen van de sector. Dankzij deze activiteit hebben
de 1.200 aanwezige leerlingen kunnen zien hoe belangrijk
technische kwalificaties zijn bij het bouwen of renoveren
van een huis volgens de regels van de kunst. Improvisatie
is immers uit den boze wanneer je een huis bouwt!
Tijdens de openingszitting hebben de Brusselse ministers
Céline Fremault (minister van Huisvesting, Levenskwaliteit
en Leefmilieu) en Didier Gosuin (minister van Economie en
Tewerkstelling) sterk de nadruk gelegd op het feit dat de
bouwsector een bron van werkgelegenheid is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook op het belang van een
kwaliteitsvolle opleiding voor de toekomstige werknemers.

