Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

INTRODUCTIE RIOLERINGSTECHNIEK
Algemeen
Doelgroep:

Medewerkers van rioolreinigings- en inspectiebedrijven, gemeenten
en operationeel leidinggevenden van aannemers

Instapniveau:

vmbo/mbo

Variant:

Dag opleiding

Zelfstudie:

6 uur per bijeenkomst

Vakgebied:

Riolering & Stedelijk water

Maximaal aantal deelnemers:

14

Prijs:

€ 1.700,00

Naam coördinator:

Ronald Hoorman

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het diploma geeft
toegang tot de cursus Visuele Inspectie Riolering voor Inspecteurs.

Modules:

Tentamen Introductie Rioleringstechniek
Praktijk Introductie Rioleringstechniek

Uitvoeringen:

UTRECHT: 31 augustus 2021 t/m 16 september 2021
(Bijeenkomsten: 3)
UTRECHT: 26 augustus 2021 t/m 9 september 2021 (Bijeenkomsten:
3)

Doel
Riolering is doorgaans onzichtbaar, maar wel een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. In deze
opleiding maak je kennis met riolering en de objecten (onderdelen) waaruit de riolering is opgebouwd,
zoals putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins.
Na het volgen van deze opleiding kun je de verschillende soorten stelsels herkennen en weet je het
verschil in werking. Je bent op de hoogte van de meest gebruikte materialen in de rioleringstechniek en
kent de meest gebruikelijke methoden van aanleg en renovatie. Je bent in staat om rioleringstekeningen
te lezen en te gebruiken in je werk.
Je leert de opbouw van NEN-EN 13508-2+A1 zodat je voorbereid bent voor de opleiding Visuele Inspectie
Riolering voor Inspecteurs.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

•
•
•
•
•
•

Watersysteem en waterketen
Soorten rioolstelsels
Onderdelen van de riolering
Materialenkennis
Aanlegmethoden
Rioleringstekeningen
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• Onderzoek aan riolering
• Classificatie conform NEN-EN 13508-2+A1
Vorm
Docenten uit de praktijk nemen je mee in de wereld van riolering. Een deel van het programma vindt
plaats bij een buizenfabrikant. Je ziet niet alleen de fabricage van betonnen buizen en putten, maar je
krijgt ook inzicht in de gebruikelijke diameters en vormen. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen
het lesprogramma en de praktijk.
De opleiding bestaat uit 3 lesdagen. De opleiding sluit je af met een schriftelijk examen.

Bijzonderheden
Het diploma geeft toegang tot de cursus Visuele Inspectie van Riolering voor Inspecteurs.
De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t.
het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk
gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.
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