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OVER DE T E C H N I S C H E KANT VAN H E T WATER

Wateropleidingenvolgt
depraktijk
Voortechnischeopleidingendieremakenhebbenmetdewaterketenenhetwatersysteem,isdoorde
VEWIN,VWN, NVAenKiwain1993 Wateropleidingcnopgericht.Inhaarzesjarig bestaangroeidc het
aantalcursussenencursistengestaag.Hetprogrammavolgdedepraktijk.ZodoetWateroplcidmgendit
jaarvoorheteerstaan 'iitdustriewater'.Voorhetkomendeseizoendatweldrabegint,is80procentvan de
langeopleidingen inmiddelsvolgeboekt.EengesprekmetdirecteurAgnesMaeuhour.
Wateropleidingen verzorgtzowel lange
praktijkopleidingen alskorte nascholingscursussen.Dedocenten komen vaakuithet
werkveld.Hetgaatomcirca 200professionalsdieoverdagwerken bij water-enzuiveringsschappen, ingenieurs-enadviesbureausofalszelfstandige. Inhetbestuurvan
degelijknamige stichtingzitten vertegenwoordigersvandeNVA,VWN,VEWINen
Kiwa.Voorzitter isprofdr.ir.C. vanden
Akker,hoogleraar hydrologieaandeTU
Delft.
Wateropleidingen biedr langereopleidingen aanopdievakgebieden waaraanin
hetLBO-,MBO-enHBO-onderwijs geenof
onvoldoende aandachr wordrgeschonken.
Dezeopleidingen worden afgesloten met
eenexamenenbijgoedgevolgmeteen
diploma. Delangere opleidingen kunnen
afzonderlijk worden gevolgd ofonderdeel
uitmaken vaneentraject. Wateropleidingen
beschikr nuover trajecten voordrinkwaterproductieen-distributie, rioleringenafvalwaterzuivering.

maalaansluiten bij eenspecifieke bedrijfssituatie.Cursussen enopleidingen kunnen
ookoplocatieofbij eenbedrijf worden
gegeven.Eenvoorbeeld daarvan isde incompanycursus Inregraal warerbeheeren
onderhoud. Wateropleidingen tooghiervoor
dirvoorjaar naar Zuid-Holland, waar medewerkers vandewaterschappen DeGroote
Waard,DeBrielseDijkring, Krimpenerwaard,Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,
IJsselmondeenGoerreeOverflakkee vier
dagen langhunkennis indepraktijk
konden toetsen.
Sinds kortgeeft Wateropleidingen overigensookopleidingsadviezen enkanze
interne opleidingen bijbedrijven begeleiden.

Nieuwe markten
Wateropleidingen richt zichnuookop
denieuwe markt industriewater. Destichting werkt hiervoor aandeverstevigingvan
decontacten metbtancheverenigingen uir
deindustrie.Indeopleidingensfeer worden
debestaande opleidingen over afvalwater-

AgnesMaenhout. (Foto:MichelleMuus).

zuiveringverbreed naar industrieel afvalwaterennieuwecursussen ontwikkeld,speciaalvoordeindustrie. Wateropleidingen
blijft zichdaarbij vooralrichten op de
Nederlandse markt. Opdrachten inhet
buitenland gaat destichting aanalsdeze
winstgevend zijn.

Groei
Hoewel niet alleopleidingen iederjaar
wordengegeven,istocheenredelijk beeldte
krijgen vanheraantaldeelnemetsaande
wateropleidingen. Ongeveer 850mensen
doen numeeaaneenopleidingofeen
cursus.Wateropleidingen zelfrekentmet
cursistendagdelen. Eéncursistdagdeel is één
cursist diegedurendeééndagdeeleen
cursus volgt.Bijvoorbeeld 15 cursistendie
eencursusvanvierdagen volgen,houdr15

Debasisopleidingen Drinkwaterproductie,Drinkwaterdistributie enRiolering
bestaanuiteenaantal modulen dieieder
met eententamen worden afgesloten.Om
hiervooreen diploma tekunnen behalen,
moet degehele opleiding worden gevolgd.
Decursussen zijn verdeeld inzeven
groepen:waterbeheer, indusrrieenketen,
winningenptoductie,distriburie, riolering,
waterzuivering enoverige (klantgericht
werken,statistiek, didactiek enopleidingsplannen).Bijdeelname aandezekorte
cursussen wordt naafloop een certificaat
uitgereikt.
Wateropleidingen wilbehalve vastomlijnde cursussen enopleidingen ook maatwerk leveren oftewel opleidingen die heleH20
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DeelnemersaandecursusIntegraalWaterbeheerenonderhoudopexcursienaareenintegraalwaterbeheersprojectin
Ridderkerk.

Kiwaen STOWA
Wateropleidingen issinds begin ditjaar
gehuisvest in het gebouw vanKiwa OnderzoekenAdviesinNieuwegein. "Eengoede
plekvoorons.Wijwerkten alsamen met
Kiwa.Diesamenwerkingkan nu versterkt
worden.Ookmet STOWAzijn nauwe
contacten.Vanbeidengebruiken weonderzoeksrapportages, bijvoorbeeld voorde
cursusSchoonmaken vanwaterleidingen en
IPEA.

Concurrentie

PracticumvloeistojinechnanicavandebasisopleidingDrinkwaterproductie'Metingenaanstromendwater'.

maal viermaal tweeoftewel 120cursistendagdelen in.Vorigjaar teldeWateropleidingen in totaal 23.000cursistendagdelen voor
32cursussen. Het aantal mensen isongeveer
gelijk verdeeld overdekortecursussen ende
langereopleidingen.In 1995ging het nog
om 11 cursussen, 13.500cursisrendagdelen
en 'slechts' 106deelnemers aan de cursussen
tegen421 aandeopleidingen.Degroeizir
vooral in dekorte cursussen.
Deontwikkelingen indewaterwereld
leiden vooralsnog dus niet tot problemen.
Hoeweldoorfusies ofandere vormenvan
samenwerking het totaalaantal werknemers indewarersecror vermindert, groeir
hetaantal cursisten nogsteeds."Webren-

Inhetcursusprogramma voorhet
komendeseizoenzitten devolgende
nieuweonderdelen:Integraal waterbeheer
enonderhoud, Bever,Watermanagement
industrie,Vergunningop hoofdzaken,
Metenenregelenopzuiveringsinstallaties,
Anaërobezuiveringstechnieken, Marketing
voorwaterbedrijven enKlantgerichten
doelmatigwerken.
Invoorbereidingzijn onderanderecursussenovermembraanfiltratie enhydrologischenhydraulisch rekenen,eneenopleidingTechniekAfvalwaterzuivering op
HBO-niveau,bedoeldvoorprocestechnologen.Dezelaatstezalvermoedelijk inde
loopvanvolgendjaargereedzijn.
Uithetcursusaanbod zijnverdwenende
cursussen milieuzorg,ecohydrologieen
RAW-systematiek.Hiervoorbestond niet
voldoendebelangstelling.

gensteedsmeercursussen opdemarkt".

Kennisniveau

Veelconcurrentie ondervindt Wateropleidingen niet."Ophetgebiedvande
technische opleidingen bestaat nauwelijks
concurrenrie.Alleen sommige universiteiten
en hogescholengevensoorrgelijke cursussen.Wateropleidingen onderscheidt zich
doorgebruik temaken vandocenten uitde
praktijk. Marketing- en managementcursussen zullen bijWateropleidingen nooit
ergbelangrijk worden.Het overgrotedeel
vanwat wetebieden hebben,heefr mcr
techniek temaken en issterk opde'waterpraktijk'gericht".

MBO-niveau isbij Wateropleidingen
meestal het instapniveau. "Deeisen van
bedrijven worden steeds hoger.Het kennisEn de toekomst?
niveau vandecursisten ligt tamelijk hoog.
AgnesMaenhout verwachtgeen forse
Enditgeldt ookvoorhet niveau vande
uitbreidingen indetoekomst."Wat nog
docenten.Degroep docenten wordt steeds
ontbreekt in het aanbod zijn cursussen over
diverser.Hetvinden vangeschikte mensen
waterkwantiteit, grondwater enwaterkevormt totopheden noggeen probleem.
ring.Daaraan moeten wenogwerken",tl
Somsworden wezelfs benaderd door potentiëledocenten.Wateropleidingen besteedt
Zie ook pagina 36
veelaandacht aanhun didactische kwaliteit.
Ons kennisnetwerk is behoorlijk
groot",aldusAgnes Maenhout.
Practicumbijdecursus'Actuelezuiveringstechnieken'aan
deTUDelft.
Dekritiekvan sommige
mensen uit dewaterwereld dar
cursisren na hervolgenvaneen
cursus eencertificaat ontvangen
zonder daarvooreen tentamen
afgelegd tehoeven hebben, deert
haar niet.
"Naafloop vaneen cursus
volgtaltijd eenevaluatie met de
cursisren.Enkele coördinatoren
vanWateropleidingen volgende
docenten entenslottegevende
werkgevers,dieinde stichting
vertegenwoordigd zijn, eens inde
rweejaar hun oordeelover het
pakket aanopleidingen encursussen.Hetlaatsteoordeelluidde
positiefmetslechtsenkelekanttekeningen.ZovroegHerman
Rotermundt namens deVEWIN
aandacht vooreen verbreding van
dedoelgroep van Wateropleidingen.Hij dacht daarbij aande
medewerkers vanaannemers".
H20

18-1909

