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Opscholing pijpleidingingenieurs
'Quovadimus?'luiddedevraagdiein15)5)3 binnenhetBuisleidingIndustrieGildewerdgesteld
nadeeersteuitgavevanNEN3650op het
gebiedvan(stalen)transportpijpfeidingen in
15)512. 'Waarheengaanwe?'Eenvraagdiemet
opzetgesteidisineenwatmystiekevormomde
jlguurlukeenvooral implicietedraagwijdtevan
devraag teonderstrepen.
Decennialangwasviadiverse(deel)normengewerktaandeuiteindelijke totstandkomingvaneen'allesomvattende' nationale
normvoorpijpleidingen, maardeontwikkelaarsvandienormstellingen naderdenook
heteindevanhun actieveloopbaan.Daarmeezoueenbelangrijkdeelvandeachtergrondinformatie verlorengaan.En inderdaadziejebij eengrootaantal bedrijvende
kennisverlorengaan,omdat ouderen met
pensioengaanofanderszins technische afdelingen worden uitgedund ofzelfs afgeschaft
omkosten tebesparen.'Backtocore-business'heetdatdan.'Waterproduceren endan
verkopen'datisdebusiness,niethet ontwerpen,leggenenonderhouden vanleidingsystemen.'Die(technische) know-how
kopen wewelin'enliefst tegendelaagste
prijs.

Opgebouwde vakkennis
Hoemoetje derolvan deskundige
opdrachtgever vervullen alsdekennisvan
hetbetreffende vakgebiedineigenhuis niet
meerbeschikbaat isenhoemoetje dekwaliteitvanleidingsystemen handhaven alsde
kennisisweggevloeid?Sterkernog,hoekun
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jedeexterneveiligheiden leveringszekerheidgaranderen c.q.daarvoordeverantwoordingdragen alshetinzicht inde
betreffende fenomenen gaandeweg ontbreekt?
Data kunjeopslaan incomputers,maar
deinterpretatie vereistervaringendiekun
jeniet opslaan.Hetzijn tochvaakdetechnischemedewerkers diejarenlang hebben
gewerktineenbepaaldgebied,diedelokale
omstandigheden uit en tenakennen:de
slechtegebiedenmetgevaarvoorverzakkingen,deslechtereleidingdelen,aangetast of
verouderd ofproblemen omdat in bepaalde
jaren eenslechtebuis isgeleverd.

Vragen, veel vragen
Maarhethoeft ooknietdirectdramatischtezijn.Watkanhetgevolgzijn alswe
debedrijfsdruk watwillen opvoerenom bijvoorbeeldgrorere doorstroom(spoel)snelhedenrebewerkstelligen ofomnieuwe woongebieden viabestaande leidingenaante
sluiten?Wattedoen met buiten gebruik
gesteldeleidingen?Hoerichten weeenpijpleidingkwaliteitsbeheersysteem(PIMS)in,
overeenkomstig deinmiddels vernieuwdeen
uitgebreide NEN3650-serie(2003)?Wat
weten wevandekwaliteit vanons leidingsysteem?Hoegaanweom metdevragendie
vanwaterschapszijde gesteldgaan worden
inverband metdeperiodieketoetsingopde
veiligheidvandewaterkeringen enin lijn
daarmeewelkevragenmoeten wealswaterschapinditverbandgaanstellenenhoe
moetenwedeantwootden opwaardeschatten?Welkeliggingsrechten en -plichten
hebbenwealsfunctie vanhetgevestigde
zakelijkrecht?Wattedoenalswenietmeer
bijonzeleidingen kunnen komen, omdat
daar helepakkettenICT-glasvezelmantelbuizen boven liggen?

DeOnderzoeksraad voorVeiligheidweet
daarnogweleenaantal veiligheidsaspecten
aantoetevoegenop pijpleidinggebied.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voorde
indelingvandeondergrondse publieke
ruimteenookdaariskennisenervaringop
pijpleiding- enkabelgebied voornodig.

Het vak 'Pijpleidingingenieur'
Deuitgangsvraag'Waarheengaanwe?'
hangt metaldezevragensamen.Hetis
immersweinigzinvolalserwelgedegen
(veiligheids)voorschriften liggen,maarer
geentechnischeberoepsgroep meerisom
daaraanvakinhoudelijk opvolgingtegeven
c.q.ergeentechnischmanagement meeris
omdaaraansturing tegevenendaarmeede
verantwoordelijkheid voorveiligheiden
leveringszekerheid opzichtenemenende
benodigde budgetten voor kwaliteitsbeheer
vrij remaken.Devraagleiddein 1993 zelfs
totdeconclusiedat het vakvan pijpleidingingenieur nietechtbestaat,omdateen
betreffende opleidingsstructuut [nog]niet
bestond.
Viaonderzoek naar debehoeften, verkenningvanvakinhoudelijke invullingen
hetbijeenbrengen van ontwikkelingsgelden,
waaraanzowelhet bedrijfsleven alsdeoverheidviaderegelingScholingsimpuls(SenterNovem)hebbenbijgedragen, kon uiteindelijk deopleidingtot pijpleidingingenieur
in2003 vanstartgaan.Inmiddels hebben33
deelnemershetdiplomaTechnisch Pijpleidingingenieur verkregen,waarvanelfafgelopenmaand ookhetdiplomaAlgemeen
Pijpleidingingenieur hebbenbehaaldeneen
aantaldaarvan weerdoorgaatvoordeMastergraad(ziefoto).

De formule
Voordeotganisatorische opzetisgekozenvooreenstichting,waarin hetopleidingsinitiatief,verderevakinhoudelijke uitwerking,financieel enadministratief beheer
enkwaliteitsborgingzijn ondergebracht en
waarindeliaisontussenhet uitvoerend
apparaat (Avans+)endebranche(Velin,BIG,
Bolegbo-vok,KVWN,KVGN)gestalte heeft
gekregen.
Pijpleidingtechniek iseenbreed,maar
ookgefragmenteerd kennisgebied.EenRaad
vanDeskundigen draagtsamen met het
bestuur vanhetopleidingsinstituut zorg
vootzoweldedefinitie vangewenstecompetenties,lesinhoud alsde(gedeeltelijke)
invullingvanlessen.Inmiddelszijnzo'n70
docentenendeskundigen bijdelessen
betrokken.Hetblijkt eensuccesvolle formuletezijn,geziendeenthousiaste reactiesvan
werkgevers,diehun deelnemersduidelijk in
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zelfvertrouwen, abstractievermogen, inzicht
indepraktijk endaarmeeinzetbaarheid zien
groeien.Maardedeelnemers leren niet
alleenvandelessen,maarvooreenbelangrijkdeelookvanelkaartijdens deuitvoering
vancasussendiezegemeenschappelijkmoeten uitvoeren.
MetdestichtingWateropleidingenis
inmiddelseenketengevormd vanopelkaar
aansluitendeopleidingen, waardoor iemand
metdejuisteambitie,voldoendeervaringen
doorzertingsvermogen vanuit eenlaagoorspronkelijk opleidingsniveau uiteindelijk
viadezeketen tothetMasterniveau kan
opklimmen.Danisnogweleenextra(verkorte)slagdoor het regulier onderwijs
nodig,maarookdiewegisinmiddels
gebaand.Hetisdan eenhoge,maar beklimbareladder.

De opleiding
Perjaar bestaatdeopleidinguit negen
contactblokken, ongeveerelkemaandéén,
elkvantweeopeenvolgendedagen,op vrijdag(ookdeavond)enzaterdag,omookhet
individuele belangvoordedeelnemer tot
uitdrukking tebrengen.De zelfstudietijd
bedraagt ongeveer hetdrievoudigeenisverdeeldoverdemodulenopdrachren terverwerkingvandelesinhoud,een individuele
casus,waarinderelatietotdeeigenwerkomgevinggestaltekrijgt eneenalgemenecasus.
Indealgemenecasuswordtingroepen
gewerkt aanaspecten vaneenvooralsnog
hypothetisch Ondergronds LogistiekSysteem(OLS), welkevooralledeelnemers compleetnieuwis,maarwaarbij tochalletechnischeenmaatschappelijke aspectenvan
pijpleidingvervoer aandeordekomen.Deelnemerszijn afkomstig van ingenieursbu-

reaus,beheerdersvanleidingsystemen,leidingaannemers,waterschappen, leidingfabrikanten/leveranciers endeoverheid.

Algemeen toepasbaar
Detoegepasteformule voordeopleidingsopzet isniet pijpleidingspecifiek,
alleendeinvullingisdat.Watwel pijpleidingspecifiek is,isdat het vakgebied vrijwel
onbekend isvoordebuitenwereld. Het
resultaat vanwerken ligt begraven inde
grond,dusonzichtbaar, stil,schoon enveilig.Dusniemand hoeft zichzorgen te
makenzolanghetwatermaar blijft stromen.
Deenigendiezichzorgen moeten maken
zijn depijpleidingingenieurs, diedekwaliteitvanleidingsystemen moeten handhaven.Diemoeten erdanwelzijn.Vandaarde
opleidingPipeliner. *T
Voormeerinformatie:(0348)501538.

OcfendagvoordecursisteninsamenwerkingmetBrabantWater.

ir.Gerard Kruisman
(voorzitter stichting Pipeliner)

Lezersonderzoek
MethetvorigenummervanH20(15juli)
stuurden wijeenvragenlijst mee,diehet
eerstedeelvormtvaneenlezersonderzoek.
Eenaantalabonneesheeft dezelijst,wellichtvanwegevakantie,nognietingevuld
en/ofteruggesruurd.Tochontvangenwij
graaguwreactie,wantuwbeoordelingen
suggestiesdragenbijaandekwaliteitvan
ditvaktijdschrift. Wiltudaaromdevragenlijstvoor24augustusinvullenenopsturen?
Bijvoorbaatdank.
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