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Cursus Beheer en Onderhoud keringen 
Doelgroep inspecteurs, teamleiders onderhoud, adviseurs onderhoud, objectbeheerders, 

adviseurs waterveiligheid, werkvoorbereiders, gebiedsbeheerders, 
onderhoudsmedewerkers, technisch watersysteembeheerders (operationele 
medewerkers Beheer en Onderhoud) 

Instapniveau mbo 
Voorkennis geen 
Aantal bijeenkomsten 2 dagen  
Locatie Business Center het Wisselspoor 2e daalsedijk 8D, Gebouw Z 3551 EJ Utrecht 
Zelfstudie 4 uur voorbereiding  
Aantal deelnemers 16 
Prijs € 0,- voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.  

Voor anderen € 900,-. 
Bijzonderheden Deelnemers ontvangen een certificaat 
DWO nee 
Laptop nee 
Data 7 en 14 februari 2019 
 
 
Doel 

De invoering van de nieuwe normering heeft ook gevolgen voor de Medewerkers Beheer en 
onderhoud. Zij hebben een grote rol in het risico-gestuurd werken en het verzamelen van data. 
Goed beheer en onderhoud is essentieel voor goede dijken. Aan beheer en onderhoud worden 
steeds vaker doelen gesteld. Maar hoe meet je of die doelen bereikt worden? Daarnaast wordt 
steeds vaker gewerkt met een meerjarig onderhoudsplan. Welke rol hebben de medewerkers 
beheer en onderhoud in dat plan? In deze cursus wordt op al deze onderwerpen nader 
ingegaan.  

 
Inhoud 
Na afloop van de cursus kun je: 

 Uitleggen wat de nieuwe normering en de zorgplicht inhouden en wat dit betekent voor 
je werk; 

 Uitleggen wat risico-gestuurd werken inhoudt, welke voordelen deze manier van werken 
heeft en hoe je risico-gestuurd kan werken; 

 Uitleggen waarom het belangrijk is dat de data op orde zijn; 
 Beschrijven welke data jij nodig hebt en welke data je collega’s nodig hebben; 
 Uitleggen welke verschillende vormen onderhoud er zijn; 
 Het beheer en onderhoud van je keringen afstemmen op wat nodig is. 

 
 

Vorm 

Klassikaal, de docenten koppelen de theorie aan casussen en voorbeelden uit Beheer en 
onderhoud. Je neemt eigen casussen mee die in de les besproken worden.  

 
Inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen kun je bellen met Barbara Dekker (015) 278 8825 of per e-mail 
opleidingen@innw.nl 

  



 

 

24/05/18 versie:2.0 

Cursus Beheer en Onderhoud keringen 

Locatie Utrecht 

Coördinator  Barbara Dekker 015 2788825 / 06 14788053 – b.dekker@paotm.nl   
 

Voorbereiding 

Bekijk ter voorbereiding op deze cursus de e-learning over de nieuwe normering 
waterveiligheid. Deze e-learning is te vinden op www.stowa.nl/innw. 

 

Programma  

Lesdag 1: 7 februari 2019  
 

Lestijd Onderwerp Docent(en) 

09.15 - 09.30 Inloop  
 

 

09.30 - 10.00   Introductie  
 Toelichting programma 
 Kennismakingsrondje 

 

Bart Vonk (RWS WVL) 

10.00 - 11.00 Kader en doelen Nieuwe Normering Waterveiligheid 
 

Bart Vonk 

11.00 - 11.15 Pauze  

11.15 - 12.30 Risico-gestuurd werken 
 

Marit Zethof (HKV) 

12.30 - 13.30 Lunch  

13.30 - 14.45 Casussen risico-gestuurd werken 
 

Reindert Stellingwerff 
(Waterschap Vallei en Veluwe)  

14.45 - 15.00 Pauze  

15.00 - 16.15 Welke eisen stelt risico-gestuurd werken aan Beheer en onderhoud? 
 Waterveiligheid, LNC, medegebruik 
 Risico-indicatoren en criteria 
 Normen voor onderhoudsniveaus, andere normen voor dijken 

kunnen leiden tot een andere norm voor onderhoud  

Reindert Stellingwerff 

16.15 - 16.30 Afsluiting 
 Terugblik 
 Huiswerkopdracht: zoek een casus in je eigen werk 
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Lesdag 2: 14 februari 2019 
 

Lestijd Onderwerp Docent(en) 

09.15 - 09.30 Inloop  
 

 

09.30 - 09.45   Opening 
 Terugblik lesdag 1 
 

Linneke van der Veeken 
(Waterschap Brabantse Delta) 

09.45 - 10.45 Data op orde 
 

Linneke van der Veeken  

10.45 - 11.00 Pauze  

11.00 - 12.00 Bespreken huiswerkopdracht  
 

Linneke van der Veeken 

12.00 - 12.30 Onderhoud (deel 1) Peter Boone (Waterschap 
Vallei en Veluwe) 

12.30 - 13.30 Lunch  

13.30 - 14.45 Onderhoud (deel 2) 
 

Peter Boone  

14.45 - 15.00 Pauze  

15.00 - 16.15 Meerjarig instandhoudingsplan 
 

Peter Boone 

16.15 - 16.30 Afsluiting en evaluatie  

 


