t??%
ACTUALITEIT

&

*

•
^^FJ ^ H

S f Grond

opparvlâktewmr

V

DE KOMENDE JAREN NADRUK OP DUURZAAM OPLEIDEN

Wateropleidingen
bestaattienjaar
Timjaargekden isWateropleidingenopgerichtdoorVEWIN,KVWN,KuvaenNVA. Wateropleidingenontwikkeltzoalsbekendvooral(vaktechnischeopleidingenencursussenvoormedewerkers
vandrinkwaterbedrijven, waterschappen,gemeentenenprovincies,GWW-aannemers,adviesbureaus,industrieenRijkswaterstaat. Intienjaar tijd ishetaantalopleidingenencursussen
gegroeidnaaryotitels.Devraag naarmaatwerkisgroeiend.
Deafgelopenjaren hebbenpolitieke,
technischeen technologische inzichtenen
ontwikkelingen dewatersector in beweging
gebracht.Dezebewegingen hebbengeleid
totvelefusies, maarzijzijn nogniet uitgekristalliseerd. Binnen veelorganisaties heeft
ditechter welalgeleid totandereenveelal
hogerefunctie-eisen opalleniveausentotde
vraagnaarflexibeleenbreder inzetbare
medewerkers.Indezecontext heeft kennis
eenandere betekenisenaccentgekregen.De
strategievanWateropleidingen voorde
komendejaren staat inhet teken van duur-

zaamopleiden.Denadruk binnen dezestrategieligtopbehoud,ontwikkelingenverbredingvankennisindewatersector.
Wateropleidingen fungeert alseenspin
inhetwebdoor haaruitgebreide netwerk
vanzo'n 250deskundigen uit dewatersector.
Dezelevereneenbelangrijke bijdrage bijde
ontwikkeling vannieuwecursussen, waarvandeinhoud enactualiteitzijn gewaarborgd.Vooralsnogkrijgt Wateropleidingen
geensignalenvanuit haarnetwerk omdrastischvankoerstevetanderen.Devraagnaar

Rioleringscursussen bij Wateropleidingen
Vandemeerdan70verschillende cursussendieStichtingWateropleidingen aanbiedt,kaneenaantalcursussen overrioleringnatuurlijk nietontbreken.Dit najaar,
vanafseptember beginnen verschillende
cursussen overdediverseaspecten vanriolering.

avonden),ontwerp vanrioolstelsels(elf
avonden)enrealisatie(achtavonden).De
opleidingisbedoeld voormedewerkersop
hbo-niveau.ZewordtgegeveninVootburg,
Utrecht,DenBoschenZwolle.Deelname
kost 1.975e u r ° - Elkemodulewordt afgeslotenmeteenexamen.

Eindseptember begint decursusRioleringstechniek. In 15avonden krijgt decursisteenbreedencompleetoverzichtvan
rioleringstechniek. Deverschillende rioolsrelselskomenaandeordeende samenhang
methetwatersysteem enstedelijk waterbeheer.Dezecursus isbedoeld voorrioleringsmedewerkers opmbo-niveau.Decursus
wordtgegeveninUtrecht enVoorburg,
maarbijvoldoendebelangstellingzijn ook
anderelocatiesmogelijk. Dekosten bedragen 1.375euro.Deopleidingwordt afgeslotenmeteenexamen.

Verderstartvanaf29september decursusVloeisrofmechanica voorde afvalwaterketen.Dezeopleidingisbedoeld alsvervolgopleidingopdebasisopleidingRiolering.In
16woensdagavonden krijgt dedeelnemer
inzicht envaardigheden ominde praktijk
voorkomendehydraulicaproblemenopte
kunnen lossen.Dezeopleidingwordt afgeslotenmeteenexamen.Decursuskosten
bedragen 1.650euro.

Ookinseptember begintdecursus
BasisopleidingRiolering.Dezebestaat uit
driemodules:beheerenplanvorming(elf
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Indeperiodejanuari-mei 2005 looptde
opleidingJuridischeaspectenbij inzameling,transportenbehandelingvan afvalwater.Ookdezecursusiseenvervolgopde
basisopleidingRiolering. Hij isspeciaal
bedoeldvoorcursistendietemaken hebben
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(vaktechnischescholingblijft enisonafhankelijk vandeorganisatorische structuur
vandewatersector.Dedynamiekvande
watersecror vergtnietalleenmeerflexibiliteitvanhaarmedewerkers.Ookvraagtzij
meerflexibiliteitinhet opleidingenaanbod.
Opdit moment biedt Wateropleidingen
haaropleidingen aanrond thema's.

metjuridischeproblemen.In 15dinsdagavondenkrijgtdedeelnemer voldoendeachtergrondkennis omgesprekspartner van
juristen tezijn.Ookdezeopleiding wordt
afgesloten meteenexamen.Deelnamekost
1.525euro.
DecursusCapitaselectaRioleringloopt
inkortbestekdebelangrijkste rioleringsthema'slangs.Invietavondeninmaarrvolgend
jaar krijgt decursisteenglobaaloverzicht
vandebestuurlijke, beleidsmatigeentechnischekantenvaneenrioolstelsel.Dezecursus
wordtinUtrechtgegevenenkost745euro.
Delaatsteinhetrijtje rioleringscursussenisMetenaanrioleringenstedelijk water.
Dezecursusisbedoeldvoormedewerkers bij
watetschappenengemeenten diebetrokken
zijn bijmeerprojecten inrioleringenzuivering.Naafloop vandecursus kandedeelnemereenmeetplan opstelleneneenmeetprojectbegeleiden.Dezecursusduurt drie
dageninseptember-oktober vanditjaar,
wordtgegeven inUtrecht enkost950euro.
Voormeeerinformatie:(030)6069400. <f

tieisommeerderecursussen samen teontwikkelen.
Insamenwetking metdeUnievan
WateischappenenWateilelie(devereniging
vooivrouwelijke bestuurders]isWateropleidingenditjaargestart meteencursus 'Effectiefbesturen'voorbestuurders vanWaterschappen.Dezecursusrichtzichopderol
vandeindividuele bestuurder binnen het
bestuur.Deeersreuirvoeringenzijn in-companysuccesvolafgerond. Eenander nieuw
initiatiefin dit kaderisde samenwerking
metdeTechnischeUniversiteitDelft voor
eenMasters Watermanagement.

Voor en door deskundigen

Cursisten:m-companybijVitensFryslcm.

Deopleidingen starten doorgaanséén
keerpercursusjaar, hebben een doorlooptijd
vanvijftot negen maanden inclusieftentamensendecursistschrijft zichinvoorde
geheleopleiding.Watetopleidingen speeltin
opdeontwikkelingen indesectotdooide
opleidingen modulair en doelgroepgericht
teontwikkelen enaantebiedenendootde
individuelecursistmeer tebegeleiden.

Water brengt partijen bij elkaar
De(Europese)wetgevingdwingt toteen
efficiënte eneffectieve samenwerkingen
brengt partijen binnen dewatersector bij
elkaar.Wellichtookeensignaalvooropleidingsinstituten om samenwerkingsverban-

denteonderzoeken bij nieuwe initiatieven
endaar waarhetdesectot tengoede komt
dit initiatiefsamenuit teweiken.Watetopleidingenheeft ophetgebiedvanruimte en
wateralvijfjaar eendergelijk samenwerkingsverband metNirov(Nederlands Instituut voorRuimtelijke ordeningenVolkshuisvesting].Wateropleidingen enNirov
biedengezamenlijkcursussen aanvoorde
ruimtelijke ordenaarsendewatetbeheerders
zoalsdecursus'Ruimte doorenvoor water'
endecursus'Watertoets'.Uitwisselingvan
kenniseninzichtenisbinnendezecursussengeenprettigebijkomstigheid meer maar
eendoel.Uitdeevaluatiesvan cursisten,
blijkt datditeengoudengieepis.Deinten-

Wateropleidingen werktvoordewatersectorenkanditalleenrealiserendoorde
inzetvanvelefreelancers vanuitdiesector.
Delenvanervaringenkennismet anderen
vergrootdeeffectiviteit vanhet 'waterwerk'.
Zoweldecursistenenerzijds alsdedocenten
enauteursanderzijds waarderendesterk
praktijkgerichte enactuelekantvandecursussen.Uirwisselingvankennisvoorkomt
dathetwielmeeideiekerenwordt uitgevondenofuitbesteed.Binnendewaterketen bijvoorbeeldblijkenpartijen elkaatnietgemakkelijktevinden,maatbijhet samenstellen
vancursusboeken wordtbijWateropleidingenfrequent binnendeketengeshopt.
IndienNederlandbinnendeeigenwatersectorprofessioneel weersamentewerken,
moetdegangnaarEuropaeenvoudigzijn.
Wateropleidingenwilookhet komende
decennium haarbijdrageblijvenleverendoor
deoverdrachtvankennistussendediverse
partijen enactorenvandewatersectot. €

Cursusbrochure 2004/2005 van Wateropleidingen: eenjubileumuitgave
Wateropleidingen laathet tienjarig
bestaannietzomaatvoorbij gaan.Zozalde
stichtingparticiperen inde najaarsvergaderingenvandeNVAendeKVWNop26
november.
Wateropleidingen zou Wateropleidingen
nietzijnzondereenaantalnieuwe opleidingenencursussen.Ditjaar zijn wedevolgendetitelsaanhetassortiment toegevoegd.'

• Toersenopveiligheid
• Srudiebegeleiding basisopleiding drinkwaterdistributie en drinkwatetproductie
Devolgendetitelsworden momenteel
ontwikkeld:
• Monitoring visstandbeheer

• iBever

• Monitoring grondwaterstanden
• Monitoring &Kaderrichtlijn Water

• Handhaving vandekeur

• Statistiek voor waterbedrijven

Ookkunnen ookalleopleidingen encursussen vanWateropleidingen in-company
wordenuirgevoerd.Hetvoordeelhiervanis
datzoweldeinhoud,doelstellingen alsde
uitvoeringafgestemd wordenopdewensen
vandeklant.
Nieuw isdemogelijkheid van individueleleertrajecten. Eencutsistkanviamaatwetkeeneigen kennisontwikkelingstraject
opbouwen.
Wiltu brochures aanvragen,ofheeft u
anderevragen,dan kunt u contact opnemen
met (030)6069400.
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