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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

INTEGRAAL WATERBEHEER

Algemeen

Type: Opleiding
Doelgroep: Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, planadviseurs,

omgevingsmanagers, projectleiders, vergunningverleners, adviseurs
waterbeheer

Instapniveau: hbo/wo
Variant: Dag opleiding
Zelfstudie: 4 uur per bijeenkomst
Vakgebied: Waterbeheer
Prijs: € 5.350,00
Examen: Module 1 wordt afgesloten met een examen. Module 2 met een

groepsopdracht en presentatie
Uitvoeringen: UTRECHT: 6 september 2023 t/m 24 april 2024 (Bijeenkomsten: 17)

Doel

Maatschappelijke thema’s zoals energie, wateroverlast, de woningopgave, biodiversiteit en kwaliteit van
de leefomgeving zijn nauw verweven met het waterbeheer. Juiste kennis van het watersysteem vormt de
basis om deze omgevings-, kwaliteit- en klimaatvraagstukken aan te pakken. Daarnaast is het vermogen
om met een integrale bril naar deze vraagstukken te kijken van essentieel belang om tot succesvolle
oplossingen te komen. Alleen samen met de stakeholders kun je deze uitdagingen aan.

Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende basiskennis van het watersysteem. Je weet hoe het
systeem van oppervlaktewater, grondwater, bodem en ecologie werkt. En welke verstoringen en
klimaatuitdagingen er zijn en hoe je dit kunt oplossen of voorkomen. Binnen de referentiekaders van
beleid en wetgeving werk je met verschillende stakeholders samen aan de actuele vraagstukken waarbij
je watersysteemkennis toepast. Je ervaart welke handelingsperspectieven er zijn bij de verschillende
vraagstukken.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een introductie (2 dagdelen), gevolgd door twee modules (28 dagdelen):

• Introductie (2 dagdelen)
Uitdagingen 21e eeuw: verandering klimaat, scenario’s KNMI, droogte, wateroverlast, bodemdaling,
energietransitie, duurzaamheid, biodiversiteit, woningopgave, beleid en wetgeving.

1. Watersysteem (18 dagdelen)
Water- en bodem ordenend, hydrologisch en ecologisch systeem, waterbalans, neerslag-afvoer proces,
stromingsproces en -principes, verzadigde en onverzadigde zone, relatie tussen grond- en oppervlaktewater, data
en modellen, KRW, ecologische sleutelfactoren, waterkwaliteit, verstoringen, meren, plassen, sloten, kanalen, beken
en rivieren.

2. Omgeving, klimaat, kwaliteitsvraagstukken (10 dagdelen)
Koppelkansen in de waterketen, energietransitie, circulaire economie, natuur en landbouw, waterveiligheid,
biodiversiteit, klimaatbestendige stad en regio, stakeholders, Omgevingswet, strategisch omgevingsmanagement



WATEROPLEIDINGEN | POSTBUS 1410 | 3430 BK NIEUWEGEIN | (030) 60 69 400 | INFO@WATEROPLEIDINGEN.NL | HTTP://WWW.WATEROPLEIDINGEN.NL | 2 / 2

Vorm

De opleiding is zo opgebouwd dat je vanuit de uitdagingen die er zijn eerst de basiskennis van het
watersysteem op orde brengt waarna je deze toepast bij actuele vraagstukken. De basistheorie bieden we
vooral digitaal aan. De fysieke bijeenkomsten zijn bedoeld om met de theorie aan de slag te gaan. Tijdens
de excursiedag ga je aan de slag met praktische opdrachten op gebied van het watersysteem. In module
1 ontrafelen we de werking van het watersysteem en voer je eenvoudige berekeningen uit om de werking
van het systeem te leren begrijpen. Tijdens deze module voer je een aantal opdrachten uit en sluit je deze
af met een examen. In module 2 ligt de nadruk op de toepassing van kennis in complexe vraagstukken,
de integrale aanpak met verschillende stakeholders en het samenwerken met elkaar. Deze module sluit je
af met een groepsopdracht en presentatie.


