De opleiding vandeNederlandse hydroloog
met het oog ophetbuitenlandse werk
Voordracht gehouden tijdens de jubileumbijeenkomst van CHO-TNO op 2n november 1986.

1. Inleiding
Wellicht tot Uw teleurstelling zal dit verhaal
beperkt en onvolledig zijn. Dit komt niet
zozeer voort uit de nu eenmaal beschikbare
tijd die voor deze voordracht staat of uit de
arrogante overweging, indachtig Goethe, dat
de beperking de meester zou tonen; nee, de
reden ligtinhetfeitdatikbesloten hebslechts
enkele onderwerpen uit het brede probleemgebied van de opleiding van de Nederlandse
hydroloog en van het werk in het buitenland
te belichten en daarmee de overige onderwerpen indeschaduw telaten;misschien een
onjuiste keuze en een ontoelaatbare omissie.

PROF IR. J.H. KOP

Een ontwikkeld land zoals Nederland,
kenmerkt zich door een evenwichtige
opbouw van zijn werkersbestand; het ene
radertje doet het andere van de
maatschappijmachine opdejuisteplaatsenin
het juiste tempo draaien. Bij de opleiding
voor het werken van de Nederlandse
hydroloog in het buitenland zou ik er aldus
goed aan doen de opleidingen op de lagere
technische scholen, middelbare en hogere
scholen en op de universiteiten apart en in
hun relaties te beschouwen. Ik beperk me
echter tot de academische opleiding uit de
overweging en de overtuiging dat de
academische opleiding innoverend en
initiërend dient tezijn, kortom de trekkersrol
dient te vervullen.

eventuele vergelijkingen of beschouwingen
tot de Vrije Universiteit te Amsterdam, de
Landbouw Universiteit te Wageningen en de
academische opleidingsinstellingen in Delft.
Hieraan gelieven degenen die prestaties op
hydrologisch gebied leveren aan de Rijksuniversiteiten te Utrecht en Groningen, de
Universiteit Twente en in het ITC te
Enschede geen negatieve gevolgtrekkingen
te verbinden.
In de bijlagen zijn beknopte overzichten
opgenomen van de cursusprogramma's voor
de opleiding tot hydroloog bij de Vrije
Universiteit te Amsterdam, de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Technische
Universiteit Delft en het International
Institute for Hydraulic and Environmental
Engineering te Delft. Het curriculum van dit
instituut isopgenomen om te illustreren
welke kennisoverdracht wij hier uit
Nederland nuttig achten aan buitenlandse
academici en op welk peil die kennisoverdracht ongeveer plaatsvindt.
Na een korte schets van het werkveld van de
Nederlandse hydroloog in het buitenland zal
ik trachten de praktijkbehoefte enigszins te
toetsen aan deonderwijsprogramma's vande
VU, de LUW en de TUD.
Hierna zal ik mij verstouten wat
aanbevelingen te doen voor versterking van
de theoretische en de praktische opleiding,
zowel met betrekking tot het eerste fase
onderwijs, alshet postacademisch onderwijs.
De kansbestaat dat door mijn achtergrond en
beperkte blik hierbij het zoeklicht wat
eenzijdig op Delft gericht zalzijn. Mijn
excuses hiervoor bij voorbaat.*
2. Het werkveld vande Nederlandse
hydroloog inhet buitenland
Met betrekking tot de behoefte aan de
Nederlandse hydroloog in het buitenland en
het daaraan gekoppelde werkpakket kunnen
we het volgende onderscheid maken en de
volgende tweedeling aanhouden:

Verder hebikten aanzien vanhet niveau van
de huidige academische opleiding voor
hydroloog alleen maar Nederlandse
instituten gekeken, aannemende, dat:
a. de Nederlandse opleiding qua omvang,
breedte en diepgang internationaal reeds
hoog scoort;
b. tengevolge van suggesties uit de praktijk,
eventuele aanvullingen, verbeteringen,
veranderingen, aanpassingen e.d. van het
onderwijsprogramma met betrekking tot
specifieke opleidingsonderdelen voor
hydrologie in het buitenland op eenvoudige
wijze in het programma aangebracht kunnen
worden, en mogelijk in het algemeen slechts
van marginale aard zullen blijken te zijn.

Pakket no. 1
De omstandigheden, de problemen, lijken
sprekend op die in Nederland en dankzij
niveau, breedte en diepgang van de werkervaring, het onderzoek en de opleidingin
Nederland kan de Nederlandse hydroloog,
mits hijof zijniet teduuris,dekansgrijpen en
krijgen zichindiesituatie inhetbuitenland te
manifesteren.

Geen vergelijkingen dus met, of beschouwingen over, de curricula van
bijvoorbeeld deColorado State Universityof
de Ecole Polytechnique. Ervan uitgaand dat
mijn verhaal slechts schetsend en illustratief
behoeft te zijn, heb ik, wat Nederland betreft
mij bovendien nog verder beperkt bij

* Injanuari 1987 werden reacties op de voordracht
ontvangen van Prot', dr. I. Simmers, VU Amsterdam en
ir. G. A. Oosterbaan, Instituut voor cultuurtechniek en
Waterhuishouding te Wageningen.
In plaats van de oorspronkelijke voordracht naar
aanleiding van deze reacties te bewerken, heb ik voor de
duidelijkheid en objectiviteit gemeend erbeter aan tedoen
deze reacties als bijlagen bijdeze schriftelijke vastlegging
van de voordracht te voegen.

Men denke aan drainage (drainage in
Nederlandse zin en niet in Engelse zin) in de
vlakten van de Nijl, de Euphraat, deTigris,
de zoutwaterintrusie en de brakwaterproblematiek in de lage kustgebieden van
Thailand, polders in Bangladesh enz.
Wel dienen we hierbij twee zaken in het oog
te houden:
Ie. Teneinde het penetreren van de
Nederlandse hydroloog in het buitenland te
bevorderen en hem of haar het werk in het
buitenland te vergemakkelijken ishet
dienstig bij de opleiding inNederland naast
de specifieke technische aspecten aandacht te
besteden aan niet-technische aspecten,
vooral met betrekking tot het werken in de
'niet westerse wereld' zoals taal, culturele
achtergronden, werkgewoontes, administratieve bepalingen e.d.
Hier kom ik nog op terug.
2e. Bij het werken in het buitenland treedt
kennisoverdracht op. Dat isenerzijds goed,
al was het maar om de aangebrachte
verbeteringen gecontinueerd tedoen krijgen,
de projecten werkelijk levensvatbaar te doen
zijn. Anderzijds liggen de buitenlandse
concurrerende en kopiërende kapers op de
loer. Wil de Nederlandse hydroloog gewild
blijven dan zal hijkoploper moeten blijven en
dat betekent dat op het thuisfront steeds in
hoog tempo de nieuwste exploratie-,
onderzoek-, meet- en regelmethoden en
nieuwste uitvoeringstechnieken tot
ontwikkeling gebracht en beproefd moeten
worden. Voorwaar geen kleinigheid.
A propos: de kapers bevinden zich niet
alleen in de USA, Frankrijk, Italië, Spanje,
Duitsland, Engeland en dicht bij huis,in
België, maar ook en in toenemende mate in
Hongarije, Joegoslavië, India, Singapore,
Korea en Japan.
Pakket no. 2
De omstandigheden, de problemen wijken
sterk af van die in Nederland. Toch opereert
de Nederlandse hydroloog in die situatie.
Waarom en hoe kan dat? In eerste instantie
kan de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsinspanning en hiervan vooral
het bilaterale aandeel alsduidelijke oorzaak
en aansporing worden aangewezen.
Diverse projecten zijn en worden hierdoor
nog steeds gegenereerd.
Instructief ishet om er indit verband nog
eens de artikelen van G. Santing 'The role
of hydrology in the water decade', van
N. A. Amesz en F. J. H. Dirks 'Watersupply
of small urban centres in Upper-Volta' en
van R. G. Campen en E. J. Wedman
'Masterplanning for the domestic watersupply for six medium-large citiesin
Indonesia', gepubliceerd in verslagen en
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mededelingen no. 30 van de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO, op na te
slaan.
Een tweede factor, reden zo U wilt, voor het
opereren van de Nederlandse hydroloog in
situaties die afwijken van de Nederlandse,
vormt de traditie die zijn wortels voornamelijk vindt in het koloniale verleden van
Nederland. Ik doe een enkele greep om een
en ander te verduidelijken.
Het is nog maar kort geleden dat circa
tweederde van het Nederlands waterstaatsingenieursbestand werkzaam was in het
voormalig Nederlands Indië.De Nederlandse
civiel ingenieur aldaar legde spoorwegen aan
die niet zouden misstaan in Zwitserland.
Waterkrachtwerken en waterbouwkundige
werken in situaties en van een omvang,
ongekend in Nederland zelfindietijd werden
tot stand gebracht. De opleiding aan de
Technische Hogeschool in Delft was hierop
gericht en wel heel specifiek die aan de
Technische Hogeschool te Bandoeng,
opgericht in 1920. In het laboratorium te
Semarang verbeterde Prof. Vlugter door
modelproeven woelbakken voor vaste en
beweegbare stuwen en meet- en regelapparatuur ten behoeve van irrigatie.
Bekend zijn de automatische klepstuwen die
hij ontwierp.
Melchior concipieerde een 'run-off berekeningsmethode voor stroomgebieden.
Ook het werk van Der Weduwen is bekend
op dit gebied.
Het proefstation voor suikerrietcultuur te
Pasoeroean opOost-Java genooteen wereldreputatie. Een hogere landbouwschool werd
gesticht te Buitenzorg. In Medan, de
hoofdstad van Sumatra, kwamen periodiek
Wageningse ingenieurs bijeen om verslag uit
te brengen van hun werkzaamheden op de
plantages, in proeftuinen en in laboratoria.
Diverse publikaties waren hiervan het
gevolg. Ik noem alleen alsvoorbeeld het
werk van Kortleve, Kop en Van de Marel
ten aanzien van de bemesting van rubber,
oliepalm en agave (Manila hennep).
Het werk van de Nederlandse botanici en
Vulkanologen stond op een hoog peil,
waarvoor de grote Junghun reeds tussen
1835 en 1864 letterlijk baanbrekend het pad
effende.
Terug naar de hydrologie.
De opgedane hydrologische kennis in het
voormalige Nederlands Indië, kennis in
technische zin maar ook kennis in
maatschappelijke en culturele zin isalshet
ware ingebakken in onze instituten in
Nederland. Veel materiaal ligt hier
opgeslagen in de archieven.
Met de terugtocht van Nederlanders in de
jaren 40 en 50 iskennis overgedragen in
Nederland en vooral door de bilaterale

samenwerking Indonesië-Nederland isde
typische kennis en ervaring met betrekking
tot de hydrologische omstandigheden in
Indonesië bestendigd en uitgebouwd.
Wie zijn de werkgevers voor de Nederlandse
hydroloog in het buitenland, hetzij direct of
indirect via opdrachten aan Nederlandse
adviesbureaus en aannemers?
Een greep:
—de bureaus van de Organisatie van de
Verenigde Naties zoals UNDP, WHO,
UNESCO, FAO en afgeleide organisaties
zoals ESCAP, het Mekong Comité;
—de ontwikkelingsbanken zoals de
Wereldbank, het Internationale Monetaire
Fonds, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de
Afrikaanse ontwikkelingsbank;
—ons Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking en de eigen buitenlandsecties van hetMinisterievan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Ministerie van Landbouw en
Visserij, het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat;
—gemeenten als Amsterdam en Rotterdam
die tweeling-gemeenschappen vormen met
andere steden in de zogenaamde derde
wereld;
—openbare nutsbedrijven alsde waterleidingbedrijven in Nederland die
rechtstreeks advies geven en bijstand
verlenen aan organisaties en bedrijven in
ontwikkelingslanden met betrekking tot de
rurale en stedelijke watervoorziening;
—particuliere hulporganisaties zoals
CEBEMO, ICCO, HIVOS, etc;
—de Nederlandse Universiteiten zelf in het
kader van eigen onderzoekprogramma's en
in het kader van internationale universitaire
uitwisselingsprogramma's op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling alof niet in
Nuffic-, RAWOO-of ander verband;
—grote Nederlandse particuliere produktiebedrijven en multinationals (HVA, Friese
Vlag, Koninklijke Nederlandse Hoogovens
en Staalfabrieken, Shell, Philips, Unilever)
waarvoor de hydroloog vaak onmisbaar isbij
het stichten en onderhouden van plantages
en fabrieken.
3. De opleiding aande Nederlandse
universiteiten
3.1. De huidige situatie
Hoe spelen de universiteiten inNederland in
op dat werkveld in het buitenland, waarvan
kader en randvoorwaarden in belangrijke
mate worden bepaald door de categorie
opdrachtgevers voor wie de Nederlandse
hydroloog interessant is'?
Mogelijk geeft een kortevergelijkende schets
van de als voorbeeld gekozen universiteiten,
te weten VU, LUW en TUD, antwoord op
deze vraag.

De opleiding bijdeVU lijkt zichin hoofdzaak
af te spelen in het domein van de
fundamentele wetenschap. Fundamentele
kennis, vooral met betrekking tot de aardwetenschappen (geologie en meteorologie in
het bijzonder) wordt verworven teneinde
deze tekunnen uitbreiden, teverdiepen enzo
mogelijk te verbreden. De VU-hydroloog
lijkt bijzonder geschikt voor onderzoek,
conceptie van onderzoekmethoden,
theoretisch en fundamenteel wetenschappelijke interpretatie van gegevens bij
bijvoorbeeld exploratie, en hij lijkt zeer
bruikbaar voor scenariobouw en modellering.
Voor het dragen, begeleiden en uitdragen
van de typische specifiek Nederlandse
expertise in het buitenland, en met name de
ontwikkelingslanden worden ondersteunende onderwerpen in de opleiding aangedragen, bijvoorbeeld sociale geografie van
ontwikkelingslanden. Waarschijnlijk door de
nood gedwongen isdit ondersteunende
pakket wat aan de magere kant en vertoont
het de kenmerken van individualistisch
gericht initiatief enenthousiasme ten aanzien
van een beperkt aantal onderwerpen.
Ten aanzien van de hydrologie in
niet-Nederlandse omstandigheden, waarin
onderwerpen vigeren als 'hard rock
hydrology, flash floods hydrology' is het
opleidingspakket vanzelfsprekend niet
al-omvattend. Het isonmogelijk de hele
wereld te behandelen. Opvallend iswel dat
excursies en stages sterk Europees gericht
zijn.*
De opleidingen in Wageningen en in Delft
geven de indruk meer op de toepassing van
wetenschap gericht tezijn; om met behulp
van de hulpwetenschap hydrologie werken
uit te voeren en in stand te houden.
In Wageningen staat de hulpwetenschap
hydrologie ten dienst van land-, tuin- en
bosbouw met het accent op de waterhuishouding op en in de bodem, waarbij die
bodem in hoofdzaak niet veel verder reikt in
het algemeen dan de wortelzone van het
plantendek. Vooral door middel van de
richting 'Tropische Cultuurtechniek' iseen
element van opleidingvoor niet-Nederlandse
hydrologie aangebracht in het Wageningse
pakket.
De hulpwetenschap hydrologie isvoor de
Delftse civiel ingenieur onontbeerlijk bij de
exploratie en winning van diep en ondiep
grondwater en oppervlaktewater ten
behoeve van drink- en industriewatervoorziening en irrigatie.
Fundamentele kennis en ervaring op het
gebied van de hydrologie zijn onmisbaar bij
polderaanleg en polderbeheer, stedelijke
afwatering en ontwatering, overstromings* Deze impressie wasvoornamelijk gebaseerdophetdestijds ontvangen curriculum voor hetcursusjaar 1984-1985.
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beveiliging, kanaalaanleg, stabiliteit van
taluds, gereedmaken van terreinen ten
behoeve van stedenbouw en industrie, aanleg
van wegen, maken van bouwputten enz.,enz.
Magerder echter dan bij de opleiding van de
VU in Amsterdam ishet opleidingspakket in
Delft voor de ondersteuning van het
uitdragen en toepasbaar maken van de
specifieke Nederlandse kennis en ervaring in
het buitenland, terwijl de opleiding met
betrekking tot de hydrologie voor
niet-Nederlandse omstandigheden nog
hiaten vertoont.
Wel worden door stages in het buitenland en
vooral door afstudeerprojecten in het
buitenland deze gaten, deze lacunes, zoveel
mogelijk gedicht, met name ten behoeve van
studenten die hebben aangegeven laterals
ingenieur in het buitenland werkzaam te
willen zijn.
Verder kan de Delftse civiele student zich
ambachtelijk prepareren op werken in
ontwikkelingslanden door het keuzevak
"Civiele techniek in ontwikkelingslanden' te
volgen. Het dictaat van deze cursus iszo
geschreven dat het alseen praktisch
handboek te velde dienst kan doen.
3.2. Wensen met betrekking tot versterking
van de opleiding voor het buitenland
Uit het voorgaande moge blijken dat er
wensen bestaan ter versterking van de
opleiding voor het uitoefenen van het
hydrologie-vak in het buitenland.
De hiernavolgende opsomming issterk
gekleurd door de Delftse optiek. Naar ik
aanneem zullen er echter herkennings- en
bruikbare elementen inzitten, ook voor
niet-Delftenaren.
Bij de opsomming wil ikeen onderscheid
maken tussen wensen met betrekking tot:
—directe theoretische vakkennis;
—methoden en technieken;
—ondersteunende kennis;
—opleiding te velde.
Wat de directe theoretische vakkennis
betreft dient deopleidinggericht teblijven op
het zich eigen maken van die kennis en
technieken die het algemeen inzicht
bevorderen. Hoe verleidelijk ook: vooral ten
aanzien van vakgedeelten die betrekking
hebben op theoretische basiskennis mogen
dictaten niet verworden tot receptuur voor
een kookboekachtige aanpak. Hooguit in als
zodanig bedoelde gevallen kan en mag een
dictaat dienen als 'het boek met instructies
voor de soldaat te velde'.
Wat Delft betreft liggen er wensen met
betrekking tot verdere verdieping en
verbreding van de directe theoretische
vakkennis op het gebied van:
—niet-Nederlandse geologie;
— meteorologie;

—mechanismen bij de interceptie van
neerslag;
—interflow of sub-surface flow;
—niet-Nederlandse oppervlaktehydrologie;
—niet-Nederlandse hydrogeologie (hard
rock, karstverschijnselen).
Voor methoden en technieken richten de
wensen zich op:
—veranderingen vernieuwing van
onderzoekmethoden;
—intensiever en beter gebruik en een meer
geavanceerde interpretatie van lucht- en
satellietfoto's (remote sensing);
—verbeteren van meetmethoden en het
taxeren van de relatieve nauwkeurigheid
bij metingen;
—het beter concipiëren vanscenario'sen het
uitwerken daarvan metbehulpvanmodellen;
—het zodanig programmeren op personal
computers dat ieder programma beter dan
voorheen kan worden toegesneden op het
onder handen zijnde project.
Wat het ondersteunende pakket betreft ishet
gewenst dat in de opleiding tijd en ruimte
gecreëerd wordt voor de volgende zaken:
a. Uitdrukken in woord en geschrift.
Nog steeds beseft de Nederlandse technicus
te weinig dat het houden van voordrachten,
het gevatte mondelinge duel in een
vergadering, het goed geschreven rapport of
artikel, essentiële elementen zijn om ideeën
of projecten ingangtedoen vinden, aanvaard
te krijgen.
b. Kennis en vaardigheid in vreemde talen,
zoalsFransen dewereldtaal Spaans. In grote
delen van de wereld ishet Engels onbruikbaar als hulptaai. Met de moderne taaileermiddelen (audio-visueleapparatuur) kan
in het algemeen in luttele maanden
voldoende basiskennis worden opgedaan.
e. Algemene landenkennis. Hiervoor kan
worden geput uit de landeninformatiedocumentatie bij het Koninklijk Instituut
voor de Tropen, de NUFFIC en andere
instituten of instellingen,
d. Ambachtelijke kennis. De in het
buitenland werkende hydroloog wordt
geconfronteerd met het feit dat hij werkelijk
de benodigde voorzieningen moet maken, in
het huidige jargonistische Nederlands:
'concreet moet realiseren'. Dit betreft ook
zaken die niet direct tot zijn vakgebied
behoren. De hydroloog in 'tveldkan worden
geconfronteerd met het zelf maken van een
eenvoudige boorstelling, het slaan van een
drinkwaterput, het installeren van een
handpomp, het zelf bouwen van een stellage
voor een peilschaal.
Enige voorbereiding hierop tijdens de
opleiding in Nederland lijkt nuttig.
Als voorbeeld moge dienen de reeds
genoemde CTOL-cursus aan de faculteit der
Civiele Techniek in Delft.

Een belangrijk element in de opleiding voor
het werken in het buitenland isde bijtijdse
kennismaking met de praktijk; het oefenen,
kennis en ervaring opdoen in reële praktijkomstandigheden.
De mogelijkheden hiervoor zijn excursies,
stages en het afstuderen in de praktijk.
Excursies zijn illustratief doch in het
algemeen te passief; het werkelijk zelf doen,
het geconfronteerd worden met een
probleem dat eigenhandig alleen en/of in
teamverband moet worden opgelost, werkt
zeer instructief.
Voor civielestudenten inDelft iserde ideale
gelegenheid om in het kader van het
afstuderen bijen met een adviesbureau inhet
buitenland ter plaatse, onder continue
deskundige begeleiding, aan een concrete
opdracht mee te werken.
Dit isideaal met het oog op de volgende
voordelen:
—de student kan de geleerde theoretische
kennis in de praktijk toetsen en hij doet
verdere theoretische, soms heel andere dan
de geleerde, kennis en ervaring op;
—vaak doet zich de gelegenheid voor in
teamverband te werken met een 'mix' van
allerlei vakdisciplines in verscheidene rangen
en standen;
—het kennismaken met en werken onder
geheel afwijkende culturele en sociale
omstandigheden; de 'culture-shock' wordt
op een onschuldiger en minder kwetsbaar
moment ondergaan;
—de aankomende hydroloog bouwt reeds
een stukje curriculum vitae op,dat bij latere
sollicitaties van belang kan zijn;
—de begeleidende instantie, c.q. het adviesbureau, wordt in het algemeen geholpen met
een intelligente, goed gemotiveerde en
goedkope arbeidskracht en de betrokken
organisatie kan bij eventuele personeelsbehoefte indringend gedurende een ruime
proefperiode de mogelijke kandidaat
beoordelen;
—het afstudeerproject-rapport en de tijdens
het project lopende contacten bevorderen de
zo nodige uitwisseling van kennis en ervaring
tussen universiteit en de beroepspraktijk; ik
leer er tenminste elke keer weer van.
Een vereiste, mijns inziens, voor het
afstuderen tevelde is,dat hiervooreen ruime
tijdsspanne wordt uitgetrokken. Het verblijf
op een project inhet buitenland magen moet
tenminste 6 maanden in beslag nemen.
Met voorbereiding in Nederland en
rapportage + evaluatie na terugkeer kunnen
en mogen nog eens 3 à 6 maanden gemoeid
zijn. De officiële eerste fase opleidingsduur
van 4 jaar dreigt hiervoor roet in het eten te
gooien.
Bijlage III toont aan dat Nederland met zijn
korte universitaire opleidingsduur, ten
minste wat de opleiding voor civiel ingenieur
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Bijlage I
Beknopt overzicht van de cursusprogramma's voor de opleiding tot hydroloog bijde Vrije
Universiteit te Amsterdam, Landbouw Universiteit Wageningen, Technische Universiteit
Delft en International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering te Delft.
betreft, internationaal gezien een ongunstige
uitzondering vormt.
Voor de intelligente tot zeer intelligente
student biedt de uitloop tot 6jaar in het
algemeen nog wel voldoende ruimte.
Ik ben voor de wat zwakkere broederen aan
het onderzoeken of het werken aan een
afstudeerproject in het buitenland in een
periode dat men zich laat uitschrijven uit de
universiteit een mogelijkheid biedt, zonder
dat de militaire dienstplicht als storende
factor intervenieert.
Voor de eventueel watzwakkere vrouwelijke
hydroloog, die niet het gevaar van de
militaire dienstplicht kent, lijkt het zeker
zinvol deze mogelijkheid te onderzoeken en
te overwegen.
7. Opleiding nade eerste fase
Ondanks alle goede bedoelingen en
voornemens dient errekeningmee teworden
gehouden dat het fysiek en financieel
onmogelijk zal blijken te zijn alle wensen tot
uitvoering te brengen in de zogenaamde
eerste fase-opleiding.
Realistisch ishet dan ook om na te gaan
welke mogelijkheden zich aanbieden in de
fase daarna, hetzij direct aansluitend aan de
studie, hetzij na enige jaren. Geconstateerde
kennislacunes tijdens het werken in het
buitenland kunnen nopen tot een latere
bijscholing. Een uitzending naar het
buitenland, na enige jaren werken in
Nederland, kan ook tot de behoefte leiden
voor een nodige aanvulling in kennis.
Ik ga voorbij aan de vierjarige tweede fasestructuur voor assistenten inopleiding, de
zogenaamde AIO'sendedirect aan destudie
aansluitende geplande tweejarige beroepsopleidingen, aangezien deze slechtseen zeer
gering aantal kandidaten zullen betreffen.
Nee, eerder lijkt het mij nuttig de mogelijkheden die het postacademisch onderwijs
biedt, nader en diepgaand te onderzoeken.
Ik heb de indruk dat bijvoorbeeld in
vergelijking met het postacademisch
onderwijs voor de civiel ingenieur in de
gezondheidstechniek, de algemene civiele
techniek en de vervoers- en verkeerskunde,
versterking in de richting van de hydrologie
zeer wel mogelijk is.
Een lichtend voorbeeld in de postacademische vorming vormen de verslagen
en mededelingen van de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO. Ten aanzier
van dit deel van de voortgaande opleiding
voor de Nederlandse hydroloog in het
buitenland past alleen mijn bescheiden wens
dat de Commissie, die nu op de leeftijd is
gekomen waarop volgens het gezegde, het
leven, zij het enigszins gerijpt, pas begint,
haar goede werk opditgebied met vernieuwc
élan voortzet.

la. Vrije Universiteit Amsterdam
Beknopt overzicht cursusprogrammarichtingenhydrogeologie en geografische hydrologie
N.B. Ontleend aan de studiegids Geologie/Fysische Geografie 1986-1987.
Tweede studiejaar

Eerste studiejaar
nummer

vakken

nummer

vaste vakken

HP 01
HP 02

Algemene geofysica
Encyclopedie van de aardwetenschappen;
algemene vorming
Excursie {voornamelijk Duitsland)
Exogene processen en vormen
Geochemie, mineralogie, petrologie.
vulcanologie
Gesteenten en mineralen;
practicum
Kaarten en profielen;
practicum
Kristallografie en mineralogie
Kwartair van Nederland: theorie
Kwartair van Nederland: excursies
Kwartair van Nederland: veldwerk
Paleontologie; inleiding
Prekwartair van de Ardennen; theorie
Prekwartair van de Ardennen; veldwerk
Statistiek
Strategrafie
Structurele geologie en tektoniek
Veldwerk (ZO Europa)
Verwerins en bodemkunde
Wiskunde

2104
2106
2110
2111
2112
2114
2136
2212

Hydrologie I
Sedimentologie
Teledetectie
Inleiding
Algemene Vorming
Excursie (Frankrijk)
Hydrologie II
Kwartairgeologie, geomorfologie en
landschappen van Nederland
Alg. kwartairgeologie
Meteorologie/klimatologje
Bodemkunde
Geomorfologie
Veldwerk (Engeland)

HP 03
HP 04
HP 05
HP 06
HP07
HP 08
HP 09
HP 1(1
HP 11
HP 12
HP 13
HP 14
HP 15
HP 16
HP 17
HP 18
HP 19
HP 20

2213
2214
2215
2216
2217

keuze vakken
2211
2121
2122
2123
2222
2223

Sociale geografie
en 1 vak te kiezen uit:
Scheikunde
Natuurkunde
Wiskunde
Pre- en protohistorie
Plantkunde

Derde en vierde studiejaar
a. Verplichte studieonderdelen (2240 shu)

b. Keuzi ïvakken

nummer

vakken

nummer

vakken

HOI
H 02
H 03
H 04
H 05
H 06
H 07
H 08/09
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14
H 15
H 16
H 17
H 18
H 25

Oppervlak tewater-hvdrologie
Hydrologie van de onverzadigde zone
Environmental hvdrologv I
Statistische methoden inde hydrologyI
Hvdrochemie
Geofysica
Grondwaterhydraulica
Grondwaterhydrologie Ien II
GrondwatermodellerinuI
Informatica
Luchtfoto-interpretatie/remote sensing
Colloquia
Veldwerk (Italic, Portugal)
Werkexcursie (Italië, Portugal)
Isotopen - hydrologie
Hvdrochemie II
Dagexcursies
Veldwerk of stage en verslag

H 19
H 20
H21
H 22

Grondwatermodellering II
100sbu
Grondwaterexploratie
80sbu
Environmental hvdroloav II
50sbu
Modellering van hydrologische
processen
100sbu
Statistische methoden in de
hydrologie II
50sbu
Scriptie/colloquium/veldonderzoek
100/200 sbu
Sociale geografie (gericht op watervoorziening)
25(1 sbu

H 23
H 24
•>

KL 6 t/m 33 Toegepaste kwartair
geologie

e. Vrije keuzevakken, totaal 500 shu

N.B. 500 sbu te kiezen uit keuzevakkenpakket

lb. Landbouwuniversiteit Wageningen
Beknopt overzicht cursusprogramma vooropleiding totlandbouwkundig ingenieur hydrologische richtingen
Propaedeutiseh examen

Doctoraal examen cultuurtechniek

Vakken

Hoofdvakken

Wiskunde
Landbouworiëntatie
Algemene en agrarische economie
Ecosystemen en organismen
Inleiding statistiek
Omgevingsnatuurkunde II
Inleiding tot de agrarische sociologie
Oriëntatie landgebruik
Geologie en regionale bodemkunde
of:
Fysische aspecten van de algemene bodemkunde
Landmeetkunde
Inleiding cultuurtechniek en landinrichting
Inleiding tot de planologie
of:
Beschrijvende plantenteelt
Fysische aspecten van de algemene bodemkunde
Ontwikkelingsproject tropen

Wetenschapsfilosofie
Geologie en bodemkunde van Nederland
Waardering en verbetering van gronden
Agrohydrologie I
Integrerend cultuurtechnisch element
Projectplanning
Waterbeheersing en bodemtechniek
Waterbeheersing
Weg- en Waterbouwkunde I

Rompgedeelte

N.B. Te kiezen 1 bijvak A en 1 bijvak B

Bijvakken
A. Inleiding informatica
B. Grondslagen plantaardige produktie
Algemene graslandkunde IIen III
Beschrijvende plantenteelt
Soortenkeus, produkten en diensten

200-300 sbu

110

Rompgedeelte

Oriëntatiegedeelte tropische cultuurtechnieken hydrologisch/meteorologisch

ld. International Institute for Hydraulic
and Environmental Engineering

Hoofdvakken

Hoofdvakken

Analyse
Micrometeorologie
Hydrologie I
Bodemnatuurkunde
Agrohydrologie II

Micrometeorologie uitgebreid
Hydrologie II
Bodemnatuurkunde
Agrohydrologie I
Waterbeheersing
Hydraulica I
Afvoerhydrologie en hydrometrie
Practicum hydrologie
Analyse cultuurtechniek maatregelen
Inrichting en beheer van een project
Praktijk tropische cultuurtechniek

International Course for Hydrologists
(Opleidingsduur 1 jaar)
N.B. Ontleend aan de studiegids 1985-1986

Oriëntatiegedeelte hydrologieen waterbeheer

Leeronderzoek cultuurtechnieken
Hydraulica I
Afvoerhydrologie en hydrometrie
Practicum hydrologie

Bijvakken
A. Thema landinrichting (practicum)
Thema inrichting landelijk gebied (practicum)
Thema hydrologie
B. Afstudeervak meteorologie
Afstudeervak hydrogeologie
Afstudeervak cultuurtechniek
Afstudeervak agrohydrologie
Afstudeervak hydraulica en afvoerhydrologie
Afstudeervak irrigatie
N.B. Te kiezen 1 bijvak A en 1 bijvak B

Bijvakken
Afstudeervak meteorologie
Afstudeervak hydrologie
Afstudeervak hydraulica en afvoerhydrologie
Afstudeervak weg- en waterbouw
Afstudeervak irrigatie
N.B. Te kiezen 1bijvak

Doctoraal examen tropische cultuurtechniek

I. Compulsory courses
1.1
1.2
2
3.1
4. I
5
6,1
7.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.1

•
•
•
•
•
o
°
•
°
o
o
o
o
o
o
°
o
o
o
o

Hydrology I
Hydrology II
Statistical analysis
Ground-water flow I
Meteorology I
Geology
Ground-water recovery a
River hydraulics I
Agricultural hydrology
Computer programming
Aerial survey
Geomorphology
Hydrometry
Environmental impact assessment1
Engineering economy
Systems analysisI
Mathematics
Water law and management
Water resources planning
Reservoir operation I

Rompgedeelte
II.

Hoof vakken

1c. Technische Universiteit Delft - Faculteit der Civiele Techniek
Beknopt overzicht cursusprogramma vooropleiding totciviel ingenieur hydrologische richtingen
N.B. Ontleend aan de Studiegids 1986-1987
Eerste cursusjaar

Tweede cursusjaar

nummer vakken

nummer vakken

aI
a30
a 130
b7
b 10
fclO
fc15
fc20
gl
92/3
uI

a6
a92A
a104
a 105
b8N
bl IN
b22N
b7()
fc19
c1
fc21
fc30N
g4N
HIN
bb20

Analyse B
Lin. algebra
In!, informatica B
Nat. inl. alg. mech.I
Mech. constr.I
Inl. civ. techniek I
Civ. techn. wetensch. en maatschappij
Eerste-jaarsproject
Alg. constr. leer I
Schetsen, techn.tek. en projectieleer
Materiaalkunde

Facultative courses

~YÏ

Wetenschapsfilosofie
Perspectieven van landbouwontwikkeling in de
Derde Wereld
Projectvoorbereiding en uitvoering in ontwikkelingslanden
Projectstudie tropische cultuurtechniek
Excursie tropische cultuurtechniek
Weg- en waterbouwkunde I
Irrigatie Ien II
Terugkoppeling praktijkervaring
Leeronderzoek tropische cultuurtechniek

Analyse/diff. verg.
Toeg. statistiek
Op.an/risico analyse
Num. analyse C1
Alg. mechanica II
Mech.constr. II
Grondmechanica
Vloeistofmechanica
Pract. comp. toep.
Systematisch ontw.
Tweede-jaarsproject
Inl. tech. plan. recht en bestuurskunde
Alg.constr. I.II
Staalconstr. I
Vrg. v. h. bouwen

4.2
6.2
7.2
15.2
19.2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

III. Optional courses
51
52

Vierde cursusjaar

nummer vakken
Grondwatermechanica
b90
Hydrologie I
fl5N
Inl. zuiveringstechnieken bodem,
n7
water, lucht
Vloeistofmechanica
b71N
Lange golven
b73N
Waterbouwkunde
f3
Waterbeheersing (landelijke, stedelijke
t'16N
gebieden, irrigatie)
fl5B(N) Geohydrologie I
nllN
Waterkwaliteitsmodellering
Numerieke berekeningen
b84N
Rivierwatcrbouwkunde
f8N
f9N
Waterbouwkundige kunstwerken
+ vrije keuzevakken

nummer vakken

61
62

Hydrologie II
Waterbeheersing stedelijke gebieden

f!8N
Irrigatie
t'15F
Waterbeheerssystemen
Hydrologische modellen
fl5D
Stochastische hydrologie
fl5E
fl5C(N)
Geohydrologien
fl5C(
Hydrologisch veldpracticum
115P
Waterbeheersing landelijke gebieden
fl6L
Metingen waterbouwkunde en hydrologie
729
cel
Bodemkunde
q!3N
Ingenieursgeologie
+ vrije keuzevakken
+ afstudeerproject

Water quality
Interpretation of aerial photographs

V. Groupwork

73
74

f!5G
flftS

+ Hydrology of the Nile basin
4- Computer operations

IV. Laboratorv courses

71
Derde cursusjaar

Ground-water flow 2
Meteorology 2
Ground-water recovery b
River hydraulics 2
Systems analysis 2
Reservoir operation 2
Data collection and processing
Erosion and watershed management
Urban hydrology
Hydrology of coastal areas
Deterministic hydrology
Ground-water exploration
Hydrological models
Hydro-logical forecasting
Remote sensing
Stochastic hydrology
Karst hydrology
Network design
Mathematical modelling
Water management policy analysis
Ground-water quality
1 lydrological services
Environmental impact assesment

75

* Study of Cibeet-Citarum irrigation, flood
control and water supply
* Hydrological study inthecatchment areaof the
Hupselse Beek
* Geohvdrological investigations in the region
of the Central Graben
* Multipurpose reservoir study in the
Mahaweii river basin

VI. Fieldwork
Hydrogeological fieldwork
Hydrobiological fieldwork
Hvdrometrical measurements
Notes
•
o
*
+

Compulsory course with examination
Compulsory course
Facultative course
Optional course
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Twintig miljoen gulden
aanvullende maatregelen nodig
voor beveiliging drinkwatervoorziening Amsterdam e.o.

Bijlage II
Het College CTOL 'CivieleTechniek inOntwikkelingslanden1
Technische Universiteit Delft, Faculteit derCiviele Techniek
Het vak et-10 (CTOL) iseen keuzevak in het vierde studiejaar, goed voor 3 studiepunten.
De colleges worden in blokvorm gegeven, als volgt:
Blok

Onderwerp

Blok

Onderwerp

A

Inleiding sociale- en economische aspecten
ontwikkelingslanden
Organisatie internationale organisaties
en contracten
Rol civiel-ingenieur in ontwikkelingslanden
Geodesie en Geologie

E
I
G
II
I

Transport
Wonen
Construeren
Waterbeheersing
Gezondheidstechniek

B
C
1)

Bijlage III
Vergelijking met enkele buitenlandse opleidingen voorciviel ingenieurs
Indeze bijlage wordt een overzicht gegeven van universitaire opleidingen voor civiel ingenieur in enkele landen: België,
Bondsrepubliek Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zweden. Voor Nederland zijn de
gegevens vermeld die zouden moeten gelden voor de opleiding inde Ie fase.
In het overzicht isde cursusduur vermeld, of er een ingangsselectie is,of de afgestudeerde direct de volle
verantwoordelijkheid voor een ontwerp op zich mag nemen, en of de opleiding toegang geeft tot de promotie.

IngangsCursusduur selectie
Nederland (Ie fase)
België
Bondsrepubliek Duitsland
Engeland M.S.
Engeland B.S.
Frankrijk
VS Amerika M.S.
VS Amerika B.S.
Zweden

4
5-6
4V 4
5
3-4
5-6
5-6
4
4

nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ia
ja

Ontwerp
verantw.
ja
ja
nee
nee
nee
Ja
nee
nee
ja

Aanvullend diploma
nodig om als ingenieur
mogen werken in
te ir
k
de r
nee
nee
ja
Ja
Ja
nee
ja
Ja
nee

Toegang tot
promotie
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
nee
nee

Bijlage IV

Bijlage V

Ontvangen reactie van prof. dr. ISimmers
(Vrije Universiteit te Amsterdam, vakgroep Hydrologie
en Geografische Hydrologie) opdegehouden voordracht.
1. Mydepartment nowhasca. 105'doctoral'studentsand
an outside ('2e/3e geldstroom') project/contract portfolio
which exceeds HIT.3,0 million, extending geographically
from southern Africa to Indonesia.
2. The development cooperation component of our
programme now has a much better balance between the
humid tropics and semi-arid areas, with several new
activities in countries such as Botswana. Burkina Faso
and the Philippines.
3. We place considerable importance on the fieldwork '
applied aspects of Hydro(geo)logy and contact with the
real world. In the second fieldwork period (4th year)
'stage'-projects are common, with at least 50% of our
students working overseas in cither ourown projects or
with one of the several international consultants for
periods of 3-5 months. Again, locations vary from Africa
to the Middle East and S.E. Asia.
4. Remote sensing applications are developing rapidly.
The 4th year course on modelling hydrological processes
(H22) is based on remotely sensed data: we now have two
PhD students working in this area and one of our staff has
only recently returned from 12months leaveatNASA and
the USDA. Further '3c geldstroom' projects in Botswana
and Indonesia using remote sensing are awaiting funding
decisions.
In brief and although this impinges on your assessment.
I firmly believe that asa national concentration for Earth
Science oriented Hydrology the group isin good shape.
Furthermore, itisperhaps interesting tonote thatveryfew
of our graduates have problems finding ajob.

Ontvangen reactievan ir.G. A.Oosterbaan (Insituutvoor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding teWageningen) op
de gehouden voordracht.
De Wagcningse opleiding indehydrologie richt zichopde
behandeling van waterhuishoudkundige problemen op
verschillende niveaus (regio, bedrijf, kavel/perceel) onder
uiteenlopende natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden. Evenals bij andere Wageningse specialisaties kan
het accent in de studie zowel op westerse alsop tropische
omstandigheden worden gelegd. In beide gevallen wordt
daarbij van dezelfde basiskennis gebruik gemaakt.
In de 'Wageningse' hydrologie ligt een sterk accent op de
studie van het systeem bodem-water-gewas-atmosfeer.
De kennis van dit systeem vormt de grondslag voor de
bestudering van de effecten van watervoorziening en
waterafvoer op de produktie van landbouwgewassen.
Naast sterke aandacht voor het water in de onverzadigde
zone wordt deverzadigde zone ('geo-hydrologie') dikwijls
meegenomen als onder randvoorwaarde voor het
onverzadigde systeem. Het hangt van de toepassingaf
(gebied/perceel) inwelke mate van detail dit gebeurt. In
samenhang met kennis van de regionale hydrologie wordt
aandacht besteed aan de ontwikkeling van systemen
waarmee de waterhuishouding van gebieden, bedrijven of
kavels/percelen kan worden geoptimaliseerd. Behalve aan
landbouw kundig grondgebruik wordt in Wageningen ook
aandacht besteed aan stedelijke gebieden, bossen en
natuurterreinen.
De kwaliteitsaspecten van het waterbeheer hebben niet
alleen te maken met de beheersing van verzilting onder
humide omstandigheden en in ariede gebieden, maar
worden tevens bezien in relatie tot de wijze waarop
landbouwgebieden functioneren (bemesting, ontwatering.
watervoorziening).
Karakteristiek voorde Wageningse hydrologie isde relatie
met de landbouw en andere vormen van grondgebruik en
de gerichtheid op vraagstukken op het gebied van
ruimtelijke ordening, waterbeheer, milieubeheer en
landinrichting. Daarbij kan worden aangesloten opeen
groot aantal verwante vakgebieden op bodemkundig.
biologisch/teeltkundig of sociaal-wetenschappelijk
gebied.

Om de centrale openbare drinkwatervoorziening naar haar afnemers toe zo lang
mogelijk veilig te kunnen stellen in het geval
van een nucleaire besmetting zoals die eind
april 1986 plaatsvond door het ongeval in de
kerncentrale van Tsjernobyl, zijn volgens
Gemeentewaterleidingen (Amsterdam)
investeringen nodig tot een totaalbedrag van
zo'n 20 miljoen gulden. Dit blijkt uit een
rapport van GW, dat een inventarisatie geeft
van gewenste aanvullende maatregelen ter
bescherming van de drinkwaterbereiding en
de betrokken medewerkers.
Het rapport noemt alseerste aanvullende
maatregel het creëren van de mogelijkheid
tot winning van diep grondwater bij het
waterwinstation vandeWRK te Nieuwegein.
Een vergunningsaanvraag hiervoor ligt bij de
provincie Utrecht. Opgrondvanderesultaten
van de metingen die in mei 1986zijn uitgevoerd, doet het rapport deaanbeveling aan
deze methode van verlaging van de straling
door verdunning met goed beschermd diep
grondwater voorrang te verlenen. De WRK
is de leverancier van voorgezuiverd Rijnwater, dat alsgrondstof dient voor het
drinkwaterproduktiebedrijf van GW te
Leiduin. De aanvoer zou volgenseen gesloten
systeem rechtstreeks naar de zuiveringsinstallaties te Leiduin en niet via open
kanalen naar de duinen gevoerd moeten
worden. Tegelijkertijd zou er een mogelijkheid moeten komen voor de afvoer van
(besmet) water naar de zee.
In het pakket van maatregelen wordt verder
genoemd het volledig van de buitenlucht
afsluiten van de gebouwen betrokken bij de
drinkwaterproduktie, de aanschaf van
adequate meetapparatuur, het vernieuwen
van de diepe winmiddelen in het duingebied
en de opzet van eengesloten aanvoer van het
aldus verkregen ruwwater, het invoeren van
een noodcoagulatie en een snelfiltratie, de
aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en invoeringvanopleiding, training
en voorlichting aan de betrokken medewerkers. Met deze aanvullende maatregelen
kan een verlaging verwachtworden van 99%
van de bij het laatste ongeval gemeten
beta-straling. Het rapport stelt, dat in de
afgelopen besmettingsperiode het afgeleverde
drinkwater de bestaande normen niet
overschreden heeft. Met name dezeer korte
duur van besmetting, deminofmeergunstige
weersomstandigheden en de aard van de
besmetting hebben voor deze relatief
positieve situatie gezorgd.

