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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

E-LEARNING DE TAAL VAN DE WATERKERING

Algemeen

Type: Cursus
Doelgroep: Iedereen die meer wil weten van waterkeringen
Instapniveau: divers
Variant: eLearning
Zelfstudie: 2 tot 4 uur
Vakgebied: Waterveiligheid
Prijs: € 325,00
Uitvoeringen: EIGEN WERKPLEK: 1 juli 2022 t/m 31 juli 2023 (Bijeenkomsten: 2)

Doel

De wereld van waterkeringen kent een eigen taal. Kennis van die taal maakt je communicatie makkelijker
als je in je werk te maken krijgt met dijken. De e-learning module ‘De taal van de waterkering' maakt je
bekend met de basisbegrippen.

Hoe verschillen primaire waterkeringen van regionale waterkeringen? Hoe ziet een dijk eruit en uit welke
functionele zones bestaat een dijk? Welke kunstwerken bestaan er? Hoe herken ik deze en wat is de
functie? Je krijgt ook een toelichting op niet-waterkerende-objecten en de Nederlandse Waterkering zorg.

Met de e-learning module train je waar en wanneer je wilt. In je eigen tempo. Na afloop van deze cursus
ken je de belangrijkste termen en spreek je de taal van de waterkering.

Inhoud

In deze e-learning module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Soorten waterkeringen (primair, regionaal en overig)
• Kunstwerken (gemalen, stuwen)
• Niet-waterkerende objecten
• Normen voor veiligheid hoogwaterbeschermingsprogramma
• Deltabeslissingen

Vorm

De e-learning bevat kennis in woord en beeld, (toets-) vragen en opdrachten. Je doorloopt de e-learning
en beantwoordt allerlei vragen om je kennis te toetsen. Je kunt vragen herhalen en als je wilt onderdelen
over slaan, via de handige menu knop.
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Bijzonderheden

   

De toegang tot de e-learning module is 1 jaar geldig en gaat in op het moment dat je voor het eerst
inlogt.

Voor e-learning geldt het lage btw-tarief. De prijs die wij vermelden is exclusief 9% btw.


