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Voorwoord
Met enthousiasme presenteer ik het jaarverslag
2015, het sluitstuk van het jaar 2015 en de meerjarenstrategie 2013-2015. De afgelopen drie jaar
heeft Wateropleidingen samen met de watersector, de waterprofessional en de exporterende
sector gebouwd aan de omgeving van Life Long
Learning. We verzorgen opleidingen en cursussen
voor de hele watersector. Dit doen we om praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil
te brengen. Want gepassioneerde en goed opgeleide waterprofessionals maken het verschil
in onze sector.

In 2016 stippelen we de koers richting 2020 uit.
De toekomst zie ik met vertrouwen tegemoet.
Onderweg naar die toekomst blijven we ons
aanbod innoveren en blijven we luisteren naar
onze klanten. Bestaande titels worden regelmatig
herzien. Nieuwe titels voegen we toe aan ons
aanbod waarbij we de ontwikkelingen en vraag
in de markt scherp in de gaten houden.
Namens Wateropleidingen bedank ik al onze
cursisten, docenten en bestuur voor hun inzet
en enthousiasme.

Wateropleidingen is een professioneel en betrokken opleidingsinstituut. We verzamelen in de
praktijk nieuwe kennis én laten deze door goed
opgeleide waterprofessionals zelf overdragen.
Hierdoor wordt de kennis binnen waterorganisaties
geactualiseerd en verbeterd.
In 2015 stond de export van kennis centraal.
Het delen van kennis en ervaring van water professionals kent immers geen grenzen. In ZuidAfrika is de organisatie AquaDactics opgericht.
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Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen
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Water Academy: platform en partner
ook voor het buitenland
Met de laatste pijler ‘De exporterende watersector’
uit de strategie 2013-2015 is de Water Academy*
een feit. Na afgelopen jaren de watersector (2013)
en de waterprofessional (2014) centraal te stellen,
is nu ons doel bereikt: de Water Academy staat
op de kaart. Wateropleidingen is als Water
Academy een platform én partner voor de
professionele en persoonlijke ontwikkeling van
waterprofessionals in binnen- en buitenland.
Wateropleidingen verstevigt en borgt de komende jaren haar pijlers. In 2016 herijken we het
strategisch kader tot Wateropleidingen 2020.

Tot het fundament behoren ook onze gepassioneerde docenten. Zij zijn in 2015 verder ondersteund bij het verhogen van de interactiviteit en
praktijkgerichtheid tijdens de lessen en het
gebruiken van de digitale Wateropleidingen.

Exporterende
watersector

Het team Wateropleidingen is verder verstevigd
met nieuwe expertise
binnen het vakgebied
Water Academy
waterveiligheid, de
ontwikkeling van het
digitaal toetsen en
de inzet van multimedia tools voor
de digitale water2013
2014
2015
opleidingen.
Waterprofessional
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We hebben het fundament uitgebreid door de
leidinggevenden van cursisten meer te betrekken
bij de opleidingen. Met het format ‘Meet the
Manager’ reiken wij hen handvatten aan om het
leerrendement van hun medewerkers te vergroten.

Watersector

De exporterende sector
Voor deze pijler is in 2015 enerzijds de samenwerking aangegaan met internationaal opererende
organisaties vanuit Nederland en anderzijds met
organisaties in het buitenland. Hiermee zet
Wateropleidingen in op duurzame samenwerking
waarmee de klant een betrouwbare partner
krijgt voor nu en in de toekomst. In veel landen
is de vakkennis aanwezig bij een kleine groep
professionals. Didactische ondersteuning levert
dan een meerwaarde voor het concept van Life
Long Learning. Juist de combinatie van kennis
en vaardigheden draagt bij aan professionele
ontwikkeling van en door professionals .

Fundament
We bouwden in 2015 ook verder aan ons
fundament: de organisatie. De gezonde basis
waar de Water Academy op rust.

Organisatie: de gezonde basis

*a
 fbeelding: constructie van
de Water Academy
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World Water Academy
De uitbreiding en versteviging van de exporterende
sector binnen de World Water Academy is voortvarend opgepakt. In 2015 voerden wij verschillende
activiteiten uit die bijdragen aan de groei van onze
buitenland portfolio, expertise, en het internationaal netwerk.

Eenmaal terug in Nederland, is de oprichting
van AquaDactics op 24 november feestelijk
aangekondigd in het Waterhuis.

AquaDactics
Op 17 november is de non-profit organisatie
AquaDactics officieel gepresenteerd in Zuid-Afrika
tijdens de handelsmissie van Premier Mark Rutte.
Ter promotie hebben we een film gemaakt waarin
Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigers van de watersector aan het woord komen die het belang van life
long learning benadrukken. De sector reageerde
enthousiast door het aanvragen van informatie en
gesprekken.

Zuid Afrika: Binnen het Centre of Expertise waar
World Water Academy in participeert, is de ontwikkeling van een praktijkgericht curriculum afvalwaterzuivering gecombineerd met ‘Training of
Trainers’ programma. Het eerste door Zuid-Afrika
betaalde project is door World Water Academy
uitgevoerd. Twintig ervaren werknemers op het
gebied van afvalwaterzuivering binnen eThekwini
Water & Sanitation (Durban) volgden het ‘Training
of Trainers’ programma. volgden het ‘Training of
Trainers’ programma.

AquaDactics richt zich op Training design en support in Zuid-Afrika. Het trainen van trainers en het
vormgeven van praktijkgerichte curricula vormen
het aanbod van AquaDactics. Zodat de waterprofessionals als trainers, hun kennis en kunde
goed overbrengen op nieuwe waterprofessionals.
AquaDactics geeft niet zelf de training, maar traint
de trainers. De boodschap van AquaDactics is
‘Learn today, apply tomorrow’. Het is net als Wateropleidingen ‘for professionals, by professionals’.

‘Kennis is macht, maar
kennis delen is kracht’

Gerealiseerde projecten
Het afgelopen jaar realiseerden we in Zuid-Afrika,
Indonesië en (Oost-)Europa de volgende projecten:

Zuid Afrika: Binnen het niche ‘009’ project onder
leiding van Unesco-IHE hebben we diverse lesboeken op het gebied van drinkwaterproductie,
-distributie, pompen, plantmanagement en
health & safety ontwikkeld voor de Technische
Universiteit van Tshwane.
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Indonesië: De Master Class Young Waterprofessionals @Work is succesvol afgerond.
Samen met Deltares en MDF ontwikkelde we
een curriculum en voerde dit als pilot uit. Doel
van de Master Class is jonge ambtenaren van het
ministerie van Public Works leren hoe zij moeten
omgaan met grote, complexe en internationale
projecten. Eind 2015 hebben we aanvullend
workshops georganiseerd om de resultaten in
de HRM organisatie van het ministerie van Public
Works in te bedden. World Water Academy heeft
haar expertise ingebracht en extra onderzoek
gedaan naar best-practices op het gebied van
talent management in de Nederlandse watersector.
Indonesië en Bangladesh: In 2015 is een
start gemaakt met het project Adaptive Delta
Management in samenwerking met TU Delft.
Samen met PhD’s uit Indonesië en Bangladesh
wordt lesmateriaal ontwikkeld tijdens hun
promotieonderzoek.
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EU project AquaVET: Dit project heeft als doel
Europese werknemers in de waterindustrie
(loodgieters en installateurs) te trainen op het
gebied van water efficiënte technologieën. World
Water Academy neemt de ontwikkeling van het
materiaal voor haar rekening. In oktober ontving
World Water Academy vier partners van het
AquaVET project in het Waterhuis in Nieuwegein
om de voortgang te bespreken en vervolgstappen
te zetten om het cursusmateriaal verder te
ontwikkelen voor het ‘Training-of-Trainers’
programma en de toetsing.
Kosovo: Samen met Programma Uitzending
Managers (PUM) organiseerden we in de zomer
van 2015 een seminar op het gebied van afvalwaterzuivering. World Water Academy faciliteerde
en ontwikkelde het programma en het trainingsmateriaal.
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Praktijkgericht leren in beeld
In Klant- en docenttevredenheidsonderzoeken
kwam duidelijk naar voren dat de professional
de praktijk zoveel mogelijk centraal wil zien
tijdens zijn/haar opleiding. De aandacht voor
praktijkgerichtheid verstevigden we door onze
‘Visie op leren’ aan te passen naar de behoefte
van de waterprofessional. Daarnaast is de ‘Praktijktool’ als middel om praktijkgerichtheid in elke
opleiding te verweven, getest. Inmiddels zetten
wij deze tool in bij nieuwe ontwikkelingen en in
company trainingen.
Voor leidinggevenden van de cursisten organiseerden wij ‘Meet de manager’ bijeenkomsten.
In deze bijeenkomsten informeerden wij hen over
de opleiding en coaching van hun werknemers
tijdens de opleiding. In totaal is er voor negen
verschillende opleidingen een bijeenkomst
gehouden voor in totaal 24 leidinggevenden.
Het accent in de Wateropleidingen ‘Uitdaging’
lag dit jaar op praktijkgerichtheid. (Oud)-cursisten
werden uitgedaagd een film van twee minuten
te maken over de bruikbaarheid van hun opleiding in de praktijk. Wateropleidingen stelde drie
geldprijzen beschikbaar. De uitreiking was op
27 november tijdens het najaarscongres van
Koninklijk Water Netwerk.
www.wateropleidingen.nl

Op de eerste plaats eindigde Karl Bart van HH
Delfland (film over Visuele Inspectie van Waterkeringen). Donny de Vriend van Evides eindigde
als tweede (film over Industriewater: drink- en
afvalwater). En als derde eindigde Tom Jansen
en Jeroen Goverde van HH Hollands Noorderkwartier (film over Waterzuivering).
Intake en toetsen
Bij onze opleidingen geven wij studieadvies op
maat om het leerrendement voor de cursisten
te verhogen. We ontwikkelden hiervoor een
framework voor de intake bij de start van elke
opleiding.
Dit framework is nu operationeel voor de opleidingen: Integraal waterbeheer, Basisopleiding
Riolering, Rioleringstechniek en Basiskennis
Waterkeringen. Voor de Basisopleiding Drinkwaterproductie en -Distributie en de Hogere opleiding drinkwater bestond al een intake. In 2016
wordt het framework ook operationeel voor de
opleidingen: Techniek afvalwaterzuivering, Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering en Hogere
techniek afvalwaterzuivering. Het resultaat is een
persoonlijk ontwikkeladvies voor de aanstaande
cursist waar ook de docent voordeel uit haalt.
Met H2O-jobs onderzochten we de mogelijkheid
om de intake ook in te zetten voor trainees.
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Het toetssysteem (toetsdatabase) van Wateropleidingen is geupdated. Het nieuwe systeem
is gebruiksvriendelijker voor medewerkers en
examinatoren. Daarbij is het mogelijk om in de
toekomst online te toetsen. Om dit te testen
voeren we in 2016 een pilot uit.
Maatwerk op aanvraag
Waar we jaren aan hebben gebouwd wordt nu
zichtbaar binnen de Water Academy. De watersector, de waterprofessional en Wateropleidingen zoeken elkaar op en stemmen nieuwe
ontwikkelmogelijkheden met elkaar af. Zo zijn
de modules Inspectie gras en Inspectie kunstwerken op verzoek van de sector ontwikkeld
en sluiten aan bij de opleiding Visuele Inspectie
Waterkeringen. Vragen van professionals rondom het nieuwe Besluit Lozen Buiten Inrichtingen
stonden centraal tijdens de uitvoering bij Waterschap Vallei en Veluwe. Een nieuwe interactieve
werkvorm ondersteunde de docent en cursist in
het leerproces.
Andere voorbeelden van maatwerk zijn:
• opleiding Toezicht houden voor het
Havenbedrijf Rotterdam
• Het Leerhuis Waterveiligheidsnormering in
opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat
www.wateropleidingen.nl

• 	training Socratisch gesprek voor Clustermanagers bij Wetterskip Fryslân.
• 	 Kennisdag Water voor VMBO-docenten om
hun waterkennis te actualiseren
• 	 begeleiding externe audit door de
	Projectgroep Inspectie Waterkeringen van
de opleiding Visuele Inspectie Waterkeringen.
• 	Ontwikkeling Module E van de Permanente
Her-en Bijscholing (PHB) met als bijzondere
werkvorm Regietheater. Inmiddels volgden
80 deelnemers de module.

Vernieuwing aanbod in samenspraak.
Vernieuwing aanbod in samenspraak. Dit
jaar is de Global Nereda Academy opgericht
door RHDHV en Wateropleidingen. Deze
Academy richt zich op praktijkgerichte opleidingen voor de Nederlandse en internationale
markt. We ontwikkelden het Nereda Leerhuis
en de eerste cursus Highlights Nereda is
intussen uitgevoerd.
In samenwerking met de 3DI-academy
ontwikkelden wij de cursus Kennismaken
met 3DI. De eerste uitvoering is inmiddels
succesvol afgesloten.
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Nieuw en actueel aanbod
Voor de nieuwe opleiding Dijktechniek (20 dagen)
is een Raad van Advies aangesteld onder leiding
van Hans Oosters, dijkgraaf Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard. Na een succesvol
ontwikkeltraject start de opleiding begin 2016.
Om de praktijkgerichtheid in de Opfriscursus
voor drinkwatercontroleurs te onderstrepen,
maakten we een film als ondersteuning van het
lesmateriaal. Deze cursus is in samenspraak met
het inspectieplatform opgezet.
Het nieuwe concept: ‘Waterkennis op peil’
bestaat uit een serie actualiteiten voor (oud)
cursisten in verschillende vormen (cursus,
e-learning, gluren bij de buren). In 2016 gaan
we PR beter inzetten om de actualiteiten onder
de aandacht te brengen.
Speciaal voor onze docenten ontwikkelden we
de masterclasses Docent met Talent en Breng
de praktijk in je les. De docenten vonden het
een verrassende en geweldige avond. Een aantal
reacties: “Ik heb tijdens de masterclass geleerd
dat je uit de enorme diversiteit aan docenten
kracht en tips kunt halen”. “Het is een uitdaging
om je cursus anders in te richten”. “Gedrevenheid
en enthousiasme leveren zeker iets op”.
www.wateropleidingen.nl

Het op peil houden van bestaande opleidingen
vraagt om regelmatige actualisering. In 2015
actualiseerden we de volgende opleidingen en
cursussen:
•
Hogere drinkwater opleiding module 1 en 2
Projectleiding uitvoering beheer en distributie
•
•
Integraal waterbeheer module 3
•
Grondwateroverlast
•
Visuele Inspectie Waterkeringen
Digitaal leren
Digitalisering is niet meer weg te denken binnen
ons aanbod. Het digitaal leerplatform Digitale
Wateropleidingen (DWO) draait inmiddels drie
jaar. Dit jaar hebben wij de inrichting en het
gebruik van het digitale platform geëvalueerd.
Uit de evaluatie blijkt dat uitbreiding met extra
beeldmateriaal en oefenexamens de voorkeur
heeft.
We ontwikkelden ook nieuwe e-learning cursussen
zoals De Taal van de Waterkering en Scheikunde.
Met deze ervaring kunnen we nu ook op verzoek
e-learning cursussen ontwikkelen.

P. 11

4. kwaliteit
voor de klant

4. kwaliteit voor de klant
Alle opleidingen en cursussen worden met veel
zorg vorm gegeven. Op die manier sluiten de
inhoud en vorm optimaal aan bij de doelgroep.
Onze cursisten ontvangen een cursusboek
(papier en/of digitaal) om de stof te bestuderen
en gebruiken dit later als naslagwerk. Wij staan
voor kwaliteit. Zowel op inhoud en vorm als op
logistieke organisatie en communicatie. Dit doen
wij samen met onze medewerkers en docenten.
Docenten met passie
Zoals al eerder genoemd, zijn onze docenten
het fundament van Wateropleidingen. Elke vijf
jaar organiseren we een docenttevredenheidsonderzoek, ook dit jaar. Uit de resultaten blijkt
dat onze docenten Wateropleidingen zien als
een professionele en enthousiaste organisatie
met een aanbod voor de hele watersector. We
worden gekenmerkt als een degelijke,
vakbekwame, praktijkgerichte en deskundige
organisatie. Een resultaat om trots op te zijn.
De verbondenheid van onze docenten met
Wateropleidingen is groot. Zij bevelen het
werken voor Wateropleidingen aan bij anderen.
Naast enthousiaste reacties, geven zij ons ook
een aantal verbetersuggesties. Bijvoorbeeld het
actualiseren van ons lesmateriaal en de
gebruiksvriendelijkheid (vindbaarheid van
informatie) van de Digitale Water Opleidingen.
www.wateropleidingen.nl

De didactische trainingen voor docenten mogen
wat hen betreft meer aandacht krijgen.

Ieder jaar maakt Wateropleidingen de
‘Docent van het jaar’ bekend. Dit jaar werd
Gerrie de Boer (docent Buitengewone Opsporings Ambtenaren) verrast tijdens de
jaarlijkse docentendag. Gerrie behoort
elk jaar tot de top 10 van hoogst scorende
docenten. Zijn passie en talent heeft hij
na zijn benoeming als Docent van het
jaar gedeeld met andere docenten in de
inspirerende masterclass
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Trendanalyse ‘15
Docent met talent.
De kwaliteit van onze opleidingen hangt sterk
samen met de kwaliteit van de docenten. Elk
jaar bezoeken we onze docenten. Docenten
waarderen deze bezoeken en de feedback die
zij ontvangen. Hierdoor krijgen zij inzicht in de
eigen manier van lesgeven en maken kennis met
concrete verbeteracties.
Samen werken aan kwaliteit
Onze klanten en cursisten verwachten een continue, goede kwaliteit van Wateropleidingen. Een
cursus is een succes als deze inhoudelijk goed,
actueel, praktijkgericht en direct toepasbaar is.
Uiteraard gegeven door ervaren docenten uit de
praktijk. Wateropleidingen evalueert alle cursussen en opleidingen en kijkt daarbij naar inhoud,
actualiteit,praktijkgerichtheid en toepasbaarheid.
De cursisten beoordelen deze aspecten met
een cijfer tussen 1 (slecht) en 5 (uitstekend). De
gemiddelde score van 3,75 hanteren wij als
kwaliteitsdoelstelling. Dit jaar evalueerden we
203 titels. De bovenstaande figuur laat zien dat
het grootste gedeelte van onze cursussen op
alle onderdelen zeer goed scoort.
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Er zijn er ook titels waarvan het evaluatieresultaat
niet aan de verwachtingen voldoet.We bespreken
met onze docenten waar verbetering mogelijk is.
Belangrijk hierbij is deinbreng van deelnemers.
Zo werken we samen aan een betere kwaliteit.

P. 14

klanttevredenheidsonderzoek ’15
Tevreden klanten
In het najaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We benaderden
hiervoor ruim 350 relaties. De respons was 25%.
De respondenten zijn leidinggevenden (HRM/
technisch inhoudelijk) en werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven
en Rijkswaterstaat. De resultaten uit dit onderzoek geven aan dat onze klanten tevreden zijn
over onze organisatie, medewerkers en aanbod.
Om dit vast te houden adviseren zij ons te blijven
inspelen op actuele ontwikkelingen. Ook staat
het ontwikkelen van meer e-learning modules
op het wensenlijstje van de respondenten.
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‘Geef jezelf een boost deze winter!‘
Tijdens De Week van de Loopbaan in november,
geïnitieerd door het A&O fonds, zijn we uitgenodigd bij 6 waterschappen en Ambt24.
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“Ik heb ervaren dat Wateropleidingen de afgelopen
jaren een grote stap heeft gemaakt richting klantgerichtheid en daardoor beter aansluit bij ontwikkelingen bij organisaties in de markt.”
deelnemer klanttevredenheidsonderzoek

Medewerkers konden terecht bij onze stand
met vragen over onze cursussen en opleidingen.
Ze wilden weten wat het nieuwe aanbod binnen
hun vakgebied is. We gaven ze ook advies over
ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

De klant centraal
Persoonlijk contact met onze klanten vindt
Wateropleidingen heel belangrijk. Afgelopen
jaar heeft ons klantenteam bijna 50 bezoeken
gebracht aan drinkwaterbedrijven, waterschappen,
havenbedrijven en Rijkswaterstaat.

“Goed dat jullie bezig zijn met de actualiteiten.”
medewerker waterschap
“Goede ervaringen met Wateropleidingen,
samen een cursus ontwikkeld. Goede
contacten en docenten uit de praktijk.”
medewerker waterschap
P. 15

5. organisatie

5.Organisatie
Zichtbaar Wateropleidingen
Via onze website, cursusbrochure, nieuwsbrieven
en blogs informeren we onze klanten. We laten
zien wat we te bieden hebben en waar we goed
in zijn. Om te zorgen dat onze website aan de
wensen van onze klanten voldoet hebben we in
het najaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Op de vraag in het onderzoek of bezoekers een
gratis opleidingsadvies wilden kregen we 37 reacties. We zien dit als een mooie kans om met
onze klanten in contact te blijven. De website
kreeg een 7,7. De suggesties ter verbetering
nemen we mee in het verbeterplan dat in 2016
opgesteld wordt.
Welk eindcijfer gaven
deelnemers onze
website?

58

26

Aantal deelnemers

19
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Tijdens de AquaTech beurs 2015 in RAI
Amsterdam, heeft Koninklijk Nederlands
Waternetwerk de Fitterijwedstrijden
georganiseerd. Alle drinkwaterbedrijven
deden dit jaar voor het eerst mee. Agnes
Maenhout heeft in de categorie ‘Leerlingen’
de prijzen uitgereikt. De leerlingen van waterbedrijf Groningen kregen de eerste prijs.

Dit jaar hebben we aan verschillende beurzen
en evenementen deelgenomen met een stand.
We waren zichtbaar tijdens de: RIONEDdag,
Waterinfodag, Kennisdag Waterkeringen (STOWA),
Kingfisher programma (Unie van Waterschappen),
Water in de Openbare Ruimte, Week van de
Loopbaan (A&O fonds), Waterbouwdag, Aquatech
en het Najaarscongres ‘Managing Assets’
(Koninklijk Nederlands Waternetwerk).
• 	10 nieuwsbrieven specifiek voor
docenten (E-docentennieuws)
• 	23 nieuwsbrieven voor alle klanten
(E-waternieuws)
•
964 volgers op Twitter
•
356 volgers op LinkedIn
•
17 gepubliceerde blogs op onze website

10
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Financieel
Onze doelstelling is opleidingen en cursussen
van zo hoog mogelijke kwaliteit tegen de laagst
mogelijke kosten aan te bieden. Wij werken met
freelance docenten en auteurs, waardoor wij op
elk terrein specialisten kunnen benaderen en
tegelijk de kosten zo laag mogelijk kunnen houden; ook huren wij cursuslocaties naar behoefte
in of benutten we een leslocatie bij de klant.
Wateropleidingen financiert zelf de ontwikkeling
van nieuw cursusaanbod en het actualiseren van
bestaande opleidingen.

WERKELIJK

BEGROTING

WERKELIJK

BATEN
INSCHRIJFGELDEN
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1.207
1.668
-62
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2.860

2.710

2.813

2015
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2015

2014

Voor 2015 is voorzichtig, maar realistisch begroot.
Onze baten blijkt iets hoger dan begroot, hetzelfde geldt voor de lasten. Door het stabiel
houden van de cursusprijzen en versterking van
personeel zijn nieuwe producten voor de sector
ontwikkeld.
Het aandeel in company aanvragen is in 2015
gestegen t.o.v. 2014 tot ongeveer 45% van onze
omzet.
Net als in voorgaande jaren blijken de opleidingskosten echt variabele kosten, ze stijgen en dalen
met ongeveer hetzelfde percentage als de omzet.
In 2016 verwachten wij een lichte groei in omzet
ten opzichte van 2015, gericht op een kostendekkend of klein negatief resultaat.

P. 18

Werken en Leven lang leren in een nieuwe omgeving
Het jaar 2015 begon Wateropleidingen in een nieuwe, frisse werkomgeving.
Het team van Wateropleidingen bestaat uit 23 gedreven medewerkers die
met hun inzet en enthousiasme hebben bijgedragen aan een succesvol
2015. Wateropleidingen bracht binnen de watersector de waterkennis op
een hoger peil. We werkten hard voor onze klanten. En ook onze acquisitie
en sales staan steviger op de kaart.
We zijn gemotiveerd om van 2016 net zo’n succesvol jaar te maken
waarbij kwaliteit en actualiteit van ons aanbod altijd voorop staan.
Wateropleidingen.
Nieuwegein, mei 2016.
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