KIVI NIRIA

Studenten van de Hogeschool Rotterdam maakten onlangs, via Karin Willemse van
KIVI NIRIA Waterbeheer, kennis met het aspect ‘netwerken’. Dit gebeurde in het
kader van de voorbereiding van de studenten om in het derde jaar een stageplaats te
organiseren die past bij hun persoonlijke wensen. Karin heeft de studenten gevraagd
een ‘elevator pitch’ op te stellen en deze te presenteren. Vervolgens vertelde zij over
haar loopbaan en hoe haar netwerk daar aan heeft bijgedragen.
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Sinds kort biedt de Hogeschool Rotterdam een vierjarige bachelor opleiding in watermanagement aan. Ze wil praktijkgerichte
professionals opleiden met nieuwe kennis op het gebied van wonen en werken in een delta. Watermanagers die straks drijvende
woningen kunnen ontwerpen maar ook waterpleinen, kunstmatige eilanden en groene daken die bij hevige regenval dienst
kunnen doen als waterreservoirs. Het betekent een verdieping in
deltatechnologie (watersystemen en waterbeheer) en in deltadesign (het ontwerpen van nieuwe vormen van wonen, bouwen
en werken op het water). De klimaatsverandering speelt daarbij
steeds een belangrijke rol.
De Hogeschool Rotterdam vindt deze opleiding in watermanagement in Rotterdam op zijn plaats. Watermanagement is
dé uitdaging van dit moment en benadrukt dat Nederland als
waterland en Rotterdam als havenstad op het vlak van watermanagement pioniers zijn die wereldwijde bekendheid genieten. De
hogeschool wijst op de rol die Rotterdam inmiddels in internationaal verband speelt om waterproblemen aan te pakken en
tegelijkertijd de kansen voor water voor stad en omgeving niet uit
het oog te verliezen.
Karin Willemse merkte dat studenten netwerken vaak als iets
engs en onwennigs ervaren. Tegelijkertijd is het dé manier om aan
een stageplaats of baan te komen. KIVI NIRIA Waterbeheer is
gestart met activiteiten om studenten bij de ontwikkeling van deze
vaardigheid te ondersteunen. Voorwaarde is dat er een veilige basis
is om te oefenen met het leggen van contacten in het werkveld. Tegelijkertijd vormt KIVI NIRIA Waterbebeer zelf een speler in het
netwerk van mensen die werkzaam zijn in de watersector waar studenten gebruik van mogen maken. In dat kader staan KIVI NIRIA
open voor intensivering van de samenwerking met hogescholen
en universiteiten die onze ‘waterprofessionals van de toekomst’ op
leiden. Op de toekomstige rol toegesneden vakmanschap vinden zij
voor deze professionals van groot belang.

Opleiding watermanagement, hogeschool Rotterdam
De opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam leidt
professionals op voor het vakgebied van deltatechnologie en deltadesign.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het inpassen van oplossingen in de
stedelijke omgeving.
Wil je meer weten over de opleiding of heb je
interesse in het aanbieden van stageplaatsen?
Neem dan contact op met Martine Rutten,
m.m.rutten@hro.nl of neem een kijkje op
www.hogeschoolrotterdam.nl/waterproof.

Jongeren en KIVI NIRIA Waterbeheer
KIVI NIRIA Waterbeheer organiseert onder het moto “voor jongeren, door
jongeren” verschillende activiteiten.
Ben je geïnteresseerd in de bijeenkomsten, of wil je zelf wat organiseren?
Neem dan contact op met Karen Willemsen, 06 29 09 83 75 of meld je aan
voor de linked-in groep “jongeren in het waterbeheer”.

