
20
21

De opleidingen in deze brochure starten gegarandeerd, met inachtneming van de 

richtlijnen van de overheid. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-

onderwijs en daar waar nodig gebruiken wij digitale lesvormen.

corona proof
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WOORD VOORAFWOORD VOORAF
DOOR AGNES MAENHOUT - DIRECTEUR 

VOOR eN DOOR WATERPROFESSIONALS
Dit jaar bieden we opnieuw ruim 100 

verschillende opleidingen, cursussen 

en certificeringen aan, waarmee jij 

jouw vakkennis kunt vergroten. We 

onderscheiden ons aanbod door een 

combinatie van vakinhoudelijke kennis, 

actuele thema’s, didactische werkvormen, 

praktische toepasbaarheid en inspirerende 

docenten. Onze docenten vormen 

de kracht van ons scholingsconcept: 

voor waterprofessionals, door 

waterprofessionals. Al onze docenten zijn 

echte vakspecialisten uit de watersector. 

Zij delen hun kennis en ervaring, lichten 

theorie toe met praktijkvoorbeelden en 

bovenal spreken zij de taal van de praktijk.

HYBRIDE VORM MET DE DIGITALE 
WATEROPLEIDINGEN
Voor cursusjaar 2020/2021 voorzien wij 

een hybride vorm van onderwijs. Met 

voor elke groep een passende combinatie 

van digitale en face to face lessen. Door 

de coronamaatregelen en de opzet van 

digitale lessen hebben we geleerd en 

ervaren dat goed opgebouwde digitale 

bijeenkomsten een prima alternatief 

zijn. Onze Digitale WaterOpleidingen 

(DWO), de 24/7 online leeromgeving voor 

cursisten, is de ruggengraat van onze 

opleidingen. De DWO geeft praktische 

informatie, cursusmaterialen, video’s, een 

discussieplatform om ervaringen te delen 

en de mogelijkheid om je leervorderingen 

te toetsen. In de hybride vorm wordt de 

DWO aangevuld met video-opnamen en 

toelichting door de docent.

actueel
Steeds actualiseren we ons aanbod. 

Bestaande titels passen we aan en nieuwe 

onderwerpen voegen we toe aan ons 

aanbod. En sommige onderwerpen 

verdwijnen uit de actualiteit en uit 

onze brochure. Deze bibliotheektitels 

zijn nog steeds terug te vinden op 

onze website. Bijzondere aandacht 

In het voorwoord van onze brochure vorig jaar schreef ik: “We 
gebruiken het Wateropleidingen-model voor blended learning: 
digitaal waar het kan en face to face waar het moet!”. Medio 
maart 2020 werd alles (voorlopig) anders: Alles digitaal omdat 
face to face momenteel niet kan.

hebben persoonscertificeringen 

die Wateropleidingen namens de 

watersector verzorgt. Met als voorbeelden 

de KIAD-certificering van iedereen 

die werkzaamheden verricht aan 

drinkwaterleidingen, de certificering 

van dijkwachten en de certificering van 

rioolinspecteurs

Maatwerk
Wij ontwikkelen maatwerk, helemaal naar 

jouw wensen! Denk ook aan toolkits, 

kenniskaarten, digitaal lesmateriaal, 

certificering, digitaal toetsen en virtual 

reality trainingen. Wij putten daarbij 

uit onze ervaring in de watersector en 

combineren deze met nieuwe inzichten 

in leren en ontwikkelen. Uit evaluaties 

blijkt dat onze maatwerk trainingen als 

bijzonder effectief wordt getypeerd.

Ook kunnen we een bijdrage leveren aan 

jouw strategische opleidingsdoelen en 

-plannen. Voor verschillende organisaties 

hebben we leerhuizen ontwikkeld, waarbij 

we adviseren over de invulling van de 

onderdelen: met eigen trainers of soms 

met andere geselecteerde partners. 

Een eigen corporate academy in huis? 

Ook dan organiseren we een op maat 

gemaakte cursus.

Wateropleidingen = vakmanschap! Al 

ruim 25 jaar, en nog vele jaren meer.
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AdviesAdvies
Wil je meer weten over een geschikte opleiding voor jou? Onze opleidingsadviseurs 

kunnen je meer vertellen over de inhoud en praktische zaken als benodigde voorkennis 

en studietijd. Je vindt bij ieder vakgebied en bij alle opleidingen een contactpersoon die 

je kan voorzien van een persoonlijk opleidingsadvies. Neem direct contact met hen op, 

of bereik ons via 030 - 60 69 400 of info@wateropleidingen.nl. 

MaatwerkMaatwerk

Neem contact op met Hanna Langerak voor meer informatie 

over de mogelijkheden voor jouw organisatie:

030 60 69 424

hanna.langerak@wateropleidingen.nl

Kennis 
borgen

Certificeringstraject 
ontwikkelen

Ons cursusaanbod telt ruim 100 verschillende titels. Maar wat nu als jouw organisatie 

andere wensen heeft? Dan ontwikkelen we maatwerk. Jaarlijks verzorgen we vele 

maatwerkopdrachten voor diverse organisaties als waterschappen, drinkwaterbedrijven, 

Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en aannemers. We bieden hen 

verschillende diensten als het ontwikkelen van een opleidingstraject, uitvoeren van een 

kennisscan of het ontwerpen van een cursus op maat. 

Cursus op 
maat

Leerhuis 
opzetten

Incompany 
opleidingen

Kennisdagen 
organiseren

Strategisch 
opleidingsadvies 

E-learnings 
maken

Kennisscans 
uitvoeren



ONS CURSUSAANBOD OP HET GEBIED VAN DRINKWATER SLUIT AAN BIJ 
VRAGEN VANUIT DE DRINKWATERSECTOR ZELF. WE BIEDEN EEN BREED 

PALET, VAN BASISOPLEIDINGEN VOOR DE PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN 
DRINKWATER NAAR SPECIALISTISCHE CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN.

drinkwater ONS CURSUSAANBOD SLUIT AAN BIJ VRAGEN VANUIT DE DRINKWATERSECTOR 

ZELF. WE BIEDEN EEN BREED PALET, VAN BASISOPLEIDINGEN VOOR DE PRODUCTIE 

EN DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER NAAR SPECIALISTISCHE CURSUSSEN.

Meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

 

Opleidingen
Basisopleiding drinkwaterdistributie 8

Basisopleiding drinkwater productie 9

Controle van leidingwaterinstallaties 10

Uitvoerder water HERZIEN 11

Beheer en onderhoud leidingwater  in stallaties 12

Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties 13

Actuele zuiveringstechnieken bij drinkwaterbereiding 14

Hogere opleiding drinkwater  15

Cursussen
Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties  21

Monsternemer legionella  21

Alternatieve technieken legionellapreventie  21

Voorbereidende training KIAD 21

Omgaan met bodemverontreiniging  22

Highlights drinkwaterproductie 22

Highlights drinkwaterdistributie 22

Introductiecursus legionella NIEUW 22

Beheer kwaliteit diep grondwater NIEUW 22

 

Certificeringen
Hygiënisch werken in de distributie 16

Hygiënisch werken aan procesinstallaties 17

Veilig werken met asbestcement 18

KIAD allround vakbekwaam persoon (AVP) 19

KIAD vakbekwaam persoon aansluitleidingen (VPA) 20

Evelien Meijerink  030 60 69 416

Kevin Michies   030 60 69 412

Carlijn Dassen 030 60 69 428
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Basisopleiding Basisopleiding 
drinkwaterdistributiedrinkwaterdistributie

doelgroep doelgroep 
opzichters, monteurs, inspecteurs, 

technisch medewerkers 

instapniveau instapniveau 
mbo

 

examenexamen
2 tentamens, groepsopdracht en 

individuele opdrachten

startstart
oktober 2020

19 dagen

kostenkosten
€ 5425,-

opleidingscoördinatoropleidingscoördinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

De Basisopleiding drinkwaterdistributie geeft je een totaaloverzicht van de processen 

binnen de drinkwaterdistributie. De nadruk ligt op de technische kant van het 

ontwerp, de aanleg, het onderhoud en beheer van het distributienet met inbegrip 

van de basiskennis over vloeistofmechanica en de samenstelling van water. Actuele 

onderwerpen komen ook aan bod, zoals inspectietechnieken drinkwaterleidingen 

en continue monitoring van de drinkwaterkwaliteit. Na afloop van de opleiding heb 

je inzicht in het primaire watervoorzieningsproces met nadruk op de distributie van 

drinkwater. Je leert de technische kennis toepassen in complexe situaties.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit drie modules:

1. het drinkwaterbedrijf (8 dagdelen): positie en organisatie van het drinkwaterbedrijf, 

nieuwe ontwikkelingen, vraag en aanbod, kosten, leveringszekerheid, wetgeving;

2. water als grondstof (14 dagdelen): het gedrag van water, de samenstelling van 

water (chemie en microbiologie) en vloeistofmechanica (berekeningen);

3. het distributieproces (16 dagdelen): het ontwerpproces, de aanleg, veiligheid & 

hygiëne, procesvoering, registratie & controle en onderhoud.

Indien gewenst bieden we studiebegeleiding als extra ondersteuning bij het 

behandelen van de lesstof. 

Basisopleiding Basisopleiding 
drinkwater productiedrinkwater productie

doelgroep doelgroep 
procestechnici, procesoperators en 

technisch medewerkers 

instapniveau instapniveau 
mbo 

 

examenexamen
2 tentamens, groepsopdracht en 

individuele opdrachten

startstart
september 2020

19 dagen

kostenkosten
€ 5425,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

De Basisopleiding drinkwaterproductie geeft je een totaaloverzicht van de processen 

binnen de drinkwaterproductie. De technische aspecten van waterwinning en -zuivering 

en de bijhorende kennis over chemie, microbiologie en vloeistofmechanica komen 

uitgebreid aan de orde. We besteden ook aandacht aan actuele onderwerpen zoals 

de kwaliteit en beschikbaarheid van onze bronnen. Na afloop van deze opleiding heb 

je inzicht in het drinkwaterbedrijf, de eigenschappen van water en de technieken die 

worden toegepast bij de winning en de productie van drinkwater. Je leert technische 

aspecten toepassen in complexe situaties.

inhoudinhoud 

De opleiding bestaat uit drie modules:

1. het drinkwaterbedrijf (8 dagdelen): positie en organisatie van het drinkwaterbedrijf, 

nieuwe ontwikkelingen, vraag en aanbod, kosten, leveringszekerheid, wetgeving;

2. water als grondstof (14 dagdelen): het gedrag van water, de samenstelling van 

water (chemie en microbiologie) en vloeistofmechanica (berekeningen);

3. het productieproces (16 dagdelen): de winning, zuiveringsstappen, procesvoering, 

opslag, verpomping en risicomanagement.

Indien gewenst bieden we studiebegeleiding als extra ondersteuning bij het 

behandelen van de lesstof. 
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Controle van Controle van 
leidingwaterinstallatiesleidingwaterinstallaties

doelgroep doelgroep 
controleurs van drinkwaterbedrijven

 

instapniveau instapniveau 
mbo 

 

examenexamen
praktijkopdracht en tentamen

startstart
oktober 2020

10 dagen

kostenkosten
€ 3425,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Een goede uitoefening van de controletaak vraagt niet alleen om kennis van de installatie, 

maar ook om vaardigheden in de omgang met klanten en inzicht van het wettelijk kader. 

Het werkterrein van de controleur verandert continu door wijzigingen in de wetgeving. De 

inspectie richtlijn 2020 geeft een invulling aan de controletaak zoals vastgelegd is in de 

Drinkwaterwet.

Deze opleiding behandelt de Inspectierichtlijn 2020. Verschillende soorten installaties en 

de problemen die op kunnen treden komen uitgebreid aan de orde. Je leert hoe je een 

goede controle uitvoert en waar je tijdens de controle op moet letten. Daarnaast leer je 

omgaan met lastige situaties tijdens bedrijfsbezoeken.

inhoudinhoud
 – wettelijk kader en inspectiebeleid;

 – beoordeling van het ontwerp, de aanleg en het beheer;

 – bestaande en nieuwe installaties;

 – beveiligingstoestellen en hun toepassingen;

 – het controle protocol uit de inspectierichtlijn;

 – vaardigheden bij een bedrijfsbezoek. 

Uitvoerder water Uitvoerder water HERZIENHERZIEN

doelgroep doelgroep 
uitvoerders, werkvoorbereiders en 

calculatoren van leidinginfrastructuur

instapniveau instapniveau 
mbo 

 

examenexamen
2 tentamens en 2 praktijkopdrachten

startstart
november 2020, maart 2021

6 dagen

kostenkosten
€ 2025,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Uitvoerder water is een uitstroomrichting van de opleiding Uitvoerder Ondergrondse 

Infratechniek (aangeboden door Kiwa Training). De opleiding Uitvoerder Ondergrondse 

Infratechniek is opgezet voor (aankomend) middenkaderfunctionarissen van 

aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur 

zoals uitvoerders, werkvoorbereiders en calculatoren. 

Na afloop van de opleiding bezit je de competenties die nodig zijn voor een uitvoerder die 

werkzaam is in ondergrondse infrastructuur. Je weet welke eisen aan hygiënisch werken 

gesteld worden.

inhoudinhoud
In deze uitstroomrichting wordt aandacht besteed aan:

 – waterkwaliteit en hygiënisch werken;

 – het ontwerp en de aanleg van leidingsystemen;

 – vloeistofmechanica. 
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Beheer en onderhoud Beheer en onderhoud 
leidingwater  in stallatiesleidingwater  in stallaties

doelgroep doelgroep 
eigenaren, beheerders en installateurs van 

collectieve leidingwaterinstallaties

 
instapniveau instapniveau 
mbo 

 

examenexamen
tentamen

startstart
september 2020, maart 2021

5 dagen

kostenkosten
€ 2225,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL 

Eigenaren en beheerders zijn aansprakelijk voor een goed beheer en onderhoud van hun 

leidingwaterinstallaties. Als verantwoordelijke medewerker moet je op de hoogte zijn van 

de wettelijke eisen van een installatie. Je moet een beheer- en onderhoudsplan van een 

complexe collectieve leidingwaterinstallatie kunnen opstellen.

Deze opleiding behandelt het beheer en onderhoud aan leidingwaterinstallaties, conform 

de BRL 6000 Deel 08C en ISSO publicatie 55.5. Na afloop bezit je technische kennis 

om het beheer aan leidingwaterinstallaties uit te voeren. Je kunt een onderhoudsplan 

opstellen conform de eisen van het Drinkwaterbesluit. Je bent hiervoor gekwalificeerd en 

erkend door Techniek Nederland.

inhoudinhoud
 – wet- en regelgeving omtrent controle en beheer

 – beheer van leidingwaterinstallaties (Waterwerkblad 1.4G)

 – beheerspakketten, documentatie en tekeningen voor beheer

 – benodigde kennis over toestellen voor een goed beheer

 – beveiligingen tegen terugstroming (Waterwerkblad 3.8)

 – Legionella en andere gezondheidsrisico’s voor derden

 – waterbehandeling algemeen

 – alternatieve technieken Legionellapreventie

 – opstellen beheer- en onderhoudsplan (ISSO 55.5) 

Legionellapreventie in Legionellapreventie in 
leidingwaterinstallatiesleidingwaterinstallaties

doelgroep doelgroep 
eigenaren, beheerders en installateurs van 

collectieve leidingwaterinstallaties

instapniveau instapniveau 
mbo 

 

examenexamen
tentamen

startstart
november 2020, mei 2021

3 dagen

kostenkosten
€ 1475,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL 

Eigenaren van een collectieve leidingwaterinstallatie hebben de zorgplicht voor 

betrouwbaar leidingwater. Voor eigenaren van prioritaire instellingen geldt onder andere 

dat er een risicoanalyse en een beheersplan moet worden opgesteld door een volgens 

de BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Deze opleiding behandelt het onderwerp legionella en de wetgeving op het gebied van 

legionellapreventie. Je leert risicovolle situaties in een installatie herkennen, beoordelen 

en beheersen volgens geldende voorschriften. De opleiding besteedt uitgebreid 

aandacht aan waar prioritaire en niet prioritaire bedrijven of instellingen aan moeten 

voldoen. Je leert wat een risicoanalyse is, wat risicofactoren zijn en wat een beheersplan 

moet inhouden. Deze opleiding biedt een goede voorbereiding op het BRL 6010 

examen voor legionella preventie adviseurs. 

inhoudinhoud
 – eigenschappen van legionella en risicofactoren voor groei;

 – monsterneming voor onderzoek naar legionellabacteriën;

 – wet- en regelgeving legionellapreventie;

 – invulling regelgeving;

 – traditionele en alternatieve technieken voor legionellapreventie;

 – invulling van de zorgplicht volgens ISSO-publicatie 55.2;

 – de bouwstenen van een beheersplan en de inpassing in de organisatie. 
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Actuele zuiverings-Actuele zuiverings-
technieken bij drinkwaterbereidingtechnieken bij drinkwaterbereiding

doelgroep doelgroep 
bedrijfsvoerders, procestechnologen en 

procesvoerders 

instapniveau instapniveau 
mbo/hbo 

 

examenexamen
tentamen, een presentatie en een 

practicumverslag

startstart
september 2020

9 dagen

kostenkosten
€ 2875,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL 

Door verslechtering van de kwaliteit van het grondwater of het oppervlaktewater en 

het gebruik van oevergrondwater passen drinkwaterbedrijven een groter aantal zuive-

ringsstappen of uitgebreidere zuiveringsstappen toe. Deze opleiding biedt kennis over 

de zuiveringsstappen zoals: beluchting, filtratie, coagulatie, desinfectie, oxidatie, actief 

koolfiltratie, ionenwisseling en membraanfiltratie.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in de werking en rendementen van de 

verschillende zuiveringsstappen. Je begrijpt beter waarom processen werken zoals ze 

werken, inclusief de voor- en nadelen. En je bent in staat het zuiveringsproces van je 

eigen bedrijf te optimaliseren zodat je in je eigen situatie gefundeerde keuzes maakt.

inhoudinhoud
 – de klassieke zuiveringsstappen;

 – inname en behandeling van oppervlaktewater;

 – spoelwater en slibverwerking;

 – nieuwe zuiveringstechnieken:

 – bedrijfsvoering van zuiveringsinstallaties;

 – zuiveringstechnologisch ontwerp;

 – herbestemmingsmogelijkheden reststoffen. 

Hogere opleiding Hogere opleiding 
drinkwater drinkwater 

doelgroep doelgroep 
water- en procestechnologen, managers, 

teamleidersen projectleiders

instapniveau instapniveau 
hbo

examenexamen
2 tentamens, groepsopdracht en 

individuele opdrachten

startstart
september 2020

20 dagen

kostenkosten
€ 5525,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

De drinkwatervoorziening in Nederland staat bekend als een van de beste ter wereld. 

Het waterbedrijf heeft zich ontwikkeld tot een leverancier van diverse diensten en 

soorten water. Drinkwatervoorziening is een breed vakgebied waarin zowel technische, 

wettelijke als omgevingselementen van belang zijn. De bedrijven innoveren in 

nieuwe  zuiveringsmethoden en in het optimaliseren van de distributieprocessen. De 

Nederlandse expertise wordt wereldwijd ingezet om zoveel mogelijk mensen voldoende 

en betrouwbaar drinkwater te geven.

In deze opleiding krijg je inzicht in de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van het 

moderne waterbedrijf. Na deze opleiding heb je kennis van het waterbedrijf en haar 

omgeving. Je geeft sturing aan de hoofdprocessen winning, zuivering, transport en 

distributie. En je adviseert medewerkers in het beheersen van het proces.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit drie modules:

1. bedrijf en omgeving (12 dagdelen): organisatie drinkwatersector, 

drinkwatervoorziening, missie en strategie, wetgeving;

2. winning en zuivering (12 dagdelen): bronselectie en bronbewaking, waterkwaliteit, 

zuiveringstechnieken;

3. transport en distributie (14 dagdelen): ontwerp, aanleg, beheer & onderhoud, 

levering. 
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Hygiënisch werken in de Hygiënisch werken in de 
distributiedistributie

doelgroepdoelgroep  
fitters, monteurs, teamleiders en opzichters 

van drinkwaterbedrijven en aannemers

instapniveauinstapniveau  
vmbo/mbo 

 

examenexamen
Schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door drinkwaterbedrijven.

Certificering is 5 jaar geldig.

kostenkosten
€ 3450,- (groepsprijs)

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Onze waterbedrijven leveren drinkwater van topkwaliteit. Topkwaliteit betekent 

betrouwbaar drinkwater vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, het hele 

jaar door. Ook werk aan de leidingen mag de kwaliteit nooit negatief beïnvloeden. Het 

is daarom noodzakelijk dat op hygiënisch verantwoorde wijze werkzaamheden aan 

drinkwaterleidingen verricht worden.

Deze cursus behandelt de meest recente versie van de Hygiënecode Drinkwater van KWR. 

Je krijgt inzicht in de mogelijke oorzaken van verontreinigen en besmettingen. Ook leer 

je de verschillende werkwijzen en handelingen om besmettingen te voorkomen. Na deze 

cursus kan je deze verschillende werkwijzen en handelingen correct uitvoeren.

Wij bieden ook Praktijkdagen hygiënisch werken in de distributie. Deelnemers kunnen 

hier deze certificering behalen door hun vaardigheden te demonstreren op een 

praktijklocatie, in plaats van een schriftelijk tentamen. Kijk voor meer informatie op onze 

website.

Hygiënisch werken aan Hygiënisch werken aan 
procesinstallatiesprocesinstallaties

doelgroep doelgroep 
technisch medewerkers, contractanten, 

bedrijfsvoerders, asset engineers en 

teamleiders

instapniveau instapniveau 
vmbo/mbo  

  

examenexamen
Schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door drinkwaterbedrijven.

Certificering is 5 jaar geldig.

kostenkosten
€ 3450,- (groepsprijs)

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van het 

drinkwaterbedrijf. Een besmetting in het productieproces heeft grote gevolgen. 

Werkzaamheden aan procesinstallaties moeten daarom op een hygiënisch verantwoorde 

wijze worden verricht.

Deze cursus behandelt de hygiënecode Drinkwaterbereiding van KWR. Je krijgt inzicht 

in de mogelijke oorzaken van verontreinigen en besmettingen. Na deze cursus ken je 

de uitgangspunten voor het uitvoeren van werkzaamheden in de zuivering in het kader 

van hygiënisch werken. Daarnaast ken je de specifieke hygiënemaatregelen die moeten 

worden overwogen bij werkzaamheden aan zuiveringsonderdelen, afhankelijk van de 

positie van die onderdelen in het zuiveringsproces en het type activiteit. Een rondleiding 

over de productielocatie van het eigen drinkwaterbedrijf kan onderdeel uitmaken van het 

programma.

Deze certificering kan ook behaald worden door e-learning. Voor deelnemers via 

Brabant Water, Waternet, Pidpa, WML en Evides geldt een gereduceerd tarief. Kijk voor 

meer informatie op onze website.
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Veilig werken met Veilig werken met 
asbestcementasbestcement

doelgroep doelgroep 
Iedereen die in de dagelijkse praktijk in 

aanraking komt met asbesthoudende 

water-, gas- en rioolwaterleidingen

instapniveau instapniveau 
vmbo/mbo  

  

certificeringcertificering
Erkend door drinkwaterbedrijven 

Certificering is 5 jaar geldig.

kostenkosten
€ 3035,- (groepsprijs)

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit) verplicht werkgevers voorlichting en 

instructie te geven aan werknemers, die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling 

aan asbest bestaat. Deze cursus behandelt de risico's bij het werken met asbestcement 

buizen.

Je leert in hoeverre deze risico's zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen en 

op welke wijze je ze kunt beheersen en minimaliseren. Je leert te werken volgens de 

voorwaarden in het Asbestverwijderingsbesluit. Na afloop van deze cursus ben je in staat 

het milieu, de omgeving en jezelf tegen de gevaren van asbest te beschermen.

Voor deelnemers die deze cursus eerder hebben gevolgd, bieden wij een 

herhalingscursus van een halve dag. Neem hiervoor contact met ons op.

KIAD allround KIAD allround 
vakbekwaam persoon (AVP)vakbekwaam persoon (AVP)

doelgroep doelgroep 
Iedereen die bedieningshandelingen en 

ingrepen aan het drinkwaternet verricht t/m 

rond 200mm

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
Digitaal tentamen en praktijkexamen

certificeringcertificering
Erkend door drinkwaterbedrijven 

en Bouwend Nederland.

KIAD-certificering is 4 jaar geldig.

kostenkosten
Op aanvraag

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen of ingrepen verrichten aan het 

drinkwaterdistributienet moeten beschikken over een KIAD-certificering. KIAD staat voor 

Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater en is een initiatief van de drinkwaterbedrijven en 

Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers.

Voor deze certificering moet je een digitaal theoretisch examen en een praktijkexamen

succesvol afronden. KIAD AVP staat voor Allround Vakbekwaam Persoon waarbij deze 

taken en bevoegdheden horen:

 – uitvoeren van alle bedieningshandelingen aan het drinkwaternet;

 – uitvoeren van alle (niet-) water technische werkzaamheden tot en met Ø 200 mm;

 – uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen;

 – instrueren en begeleiden van collega’s.

Je kunt de KIAD certificering ook in 1 keer voor je bedrijf organiseren. We stemmen 

de data voor examinering onderling af. Het praktijkexamen wordt in groepen van 5 

deelnemers afgenomen. Neem hiervoor contact met ons op.
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REINIGING EN DESINFECTIE VAN 
LEIDINGWATERINSTALLATIES 
Doelgroep: installateurs, medewerkers 

met adviserende of uitvoerende 

taken gericht op legionellapreventie, 

eigenaren/beheerders van collectieve 

leidingwaterinstallaties

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- wanneer spoelen, reinigen en/of 

desinfecteren van leidingen

- eisen voor (door)spoelen, reiniging en 

desinfectie (Waterwerkblad 2.4)

- plan van aanpak voor deze 

werkzaamheden

- in gebruik nemen van een  

(nieuwe) installatie 

Kosten: € 775,-

MONSTERNEMER LEGIONELLA 
Doelgroep: monsternemers en 

uitvoerders van risico-inventarisaties 

legionella

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- achtergronden legionella

- monsterneming

- temperatuurmeting

- registratie van de meetgegevens 

Kosten: € 775,-

cursussencursussen  

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN 
LEGIONELLAPREVENTIE 
Doelgroep: installateurs, beheerders 

en eigenaren van collectieve 

leidingwaterinstallaties

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- overheidsbeleid

- beheers concepten: thermisch, fysisch, 

fotochemisch of (elektro)chemisch

- eisen aan beheers concepten voor 

apparatuur van alternatieve technieken

- principe, toepassingsmogelijkheden en 

varianten van de alternatieve technieken

Kosten: € 925,-

VOORBEREIDENDE TRAINING KIAD
Doelgroep: monteurs die gaan deelnemen 

aan het KIAD examen.

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- kwaliteit

- hygiëne

- veiligheid

- oefenexamen

Kosten: € 6500,- (groepsprijs)

KIAD vakbekwaam persoon KIAD vakbekwaam persoon 
aansluitleidingen (VPA)aansluitleidingen (VPA)

doelgroepdoelgroep  
Iedereen die alleen aansluitingen en

meteropstellingen maakt

 
instapniveauinstapniveau  
mbo 

 

examenexamen
Digitaal tenamen en praktijkexamen

certificeringcertificering
Erkend door drinkwaterbedrijven 

en Bouwend Nederland.

KIAD-certificering is 4 jaar geldig.

kostenkosten
Op aanvraag

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL 

Monteurs die alleen aansluitingen en meteropstellingen maken moeten beschikken over 

een KIAD VPA certificering. KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater en is een 

initiatief van de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de

aannemers. 

Voor deze certificering moet je een digitaal theoretisch examen en een praktijkexamen

succesvol afronden. KIAD VPA staat voor Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen waarbij 

deze taken en bevoegdheden horen:

 – uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen;

 – plaatsen en verwisselen van meters tot  en met Q3-16 (Qn 10);

 – treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen;

 – toezicht houden op ploegniveau;

 – beperkte bedieningshandelingen (BBH);

 – mag als assistent van een AVP ook alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag 

uitvoeren. Assisteren houdt in dat de VPA dezelfde werkzaamheden uitvoert op 

dezelfde werkplek als (en onder de verantwoordelijkheid van) de AVP. 

Je kunt de KIAD certificering ook in 1 keer voor je bedrijf organiseren. We stemmen 

de data voor examinering onderling af. Het praktijkexamen wordt in groepen van 5 

deelnemers afgenomen. Neem hiervoor contact met ons op.
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OMGAAN MET BODEMVERONTREINIGING 
Doelgroep: werkvoorbereiders, 

(hoofd)monteurs, storingsopzichters, 

werkplanners, rayonbeheerders, 

projectleiders en teammanagers.

Aantal bijeenkomsten: 1 dag.

Inhoud:

- Nederlandse bodem en geohydrologie

- soorten bodemverontreiniging

- het Nederlandse beleid en wetgeving

- herkennen van bodemverontreiniging 

en inschatten van de risico’s

Kosten: €775,-

HIGHLIGHTS DRINKWATERPRODUCTIE
Doelgroep: iedereen die in korte tijd 

de belangrijkste onderwerpen van de 

drinkwaterproductie wil leren

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- gebruik, beheer en exploitatie  

van grond- en oppervlaktewater

- zuiveringsprocessen van drinkwater

- vraag en aanbod van drinkwater

- energievoorziening en bedrijfsvoering 

Kosten: € 975,-

HIGHLIGHTS DRINKWATERDISTRIBUTIE
Doelgroep: iedereen die in korte tijd 

de belangrijkste onderwerpen van de 

drinkwaterdistributie wil leren kennen

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- waterkwaliteit en hygiënisch werken

- ontwerp, aanleg en beheer van 

leidingsystemen

- drinkwaterinstallaties en legionella 

Kosten: € 975,-

INTRODUCTIECURSUS LEGIONELLA NIEUW

Doelgroep: iedereen die meer wil weten 

over legionella

Aantal bijeenkomsten: 1 dag.

Inhoud:

- legionellose: oorzaken en 

ziekteverschijnselen

- eigenschappen legionella en factoren 

 legionella groei

- risicofactoren, beheersmaatregelen en 

preventieve maatregelen

- wet- en regelgeving

Kosten: €775,-

BEHEER KWALITEIT DIEP GRONDWATER 
NIEUW

Doelgroep: projectleiders en 

teammanagers van drinkwaterbedrijven

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- bodemverontreiniging

- bedreigingen voor het diepere

 grondwater

- beheer van de kwaliteit van het

 grondwater

- rol drinkwaterbedrijven en visie op

 omgevingsmanagement

 Kosten: € 1295,-

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren  

we op aanvraag uit.

PROJECTLEIDING BIJ UITVOERING EN 

DISTRIBUTIE

Aantal dagdelen: 18

MONSTERNEMER WATERBEDRIJF

Aantal dagdelen: 10

SANEREN VAN HET DISTRIBUTIENET

Aantal dagdelen: 4

WETGEVING IN HET VELD

Aantal dagdelen: 2

WINNING EN ZUIVERING IN DE PRAKTIJK

Aantal dagdelen: 3
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WE BIEDEN EEN BREED, PRAKTIJKGERICHT PAKKET VOOR HET HELE 
WERKVELD. DE NADRUK LIGT VOORNAMELIJK OP DE TECHNISCHE KANT, ZOALS 
HET ONTWERPEN VAN RIOLERINGEN. MAAR OOK OP PLANVORMING EN BEHEER.

riolering &
stedelijk 
water

Cursussen
Grondwateroverlast in bebouwd gebied  31

Stedelijk water  31

Gezondheidsrisico's water in de openbare ruimte   31

Meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

Ronald Hoorman 030 60 69 404

Petra Barte 030 60 69 403

Opleidingen
Introductie rioleringstechniek   26

Rioleringstechniek 27

Basisopleiding riolering  28

Onderzoek en toestandsbeoordeling van rioleringsobjecten 29

Certificeringen
Visuele inspectie riolering voor inspecteurs 30

WE BIEDEN EEN BREED, PRAKTIJKGERICHT PAKKET VOOR HET HELE WERKVELD. DE 

NADRUK LIGT VOORNAMELIJK OP DE TECHNISCHE KANT, ZOALS HET ONTWERPEN 

VAN RIOLERINGEN. MAAR OOK OP PLANVORMING EN BEHEER.
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Introductie Introductie 
rioleringstechniek  rioleringstechniek  

doelgroepdoelgroep  
Medewerkers van rioolreinigings- en 

inspectiebedrijven, gemeenten en 

operationeel leiding gevenden aannemers

instapniveau instapniveau 
vmbo/mbo  

  

examenexamen
digitaal tentamen

startstart
augustus 2020, januari 2021

3 dagen

kostenkosten
€ 1675,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Petra Barte

DOELDOEL  

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.  

inhoudinhoud
 – Watersysteem en waterketen

 – Soorten rioolstelsels

 – Onderdelen van de riolering

 – Materialenkennis

 – Aanlegmethoden

 – Rioleringstekeningen

 – Onderzoek aan riolering en classificatie conform NEN-EN 13508-2+A1 

Het diploma geeft toegang tot de cursus Visuele Inspectie Riolering voor Inspecteurs.

RioleringstechniekRioleringstechniek
doelgroepdoelgroep  
Rioleringsmedewerkers, medewerker 

beheer water & riolering

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
2 schriftelijke tentamens

startstart
september 2020

16 middagen

kostenkosten
€ 2275,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Petra Barte

DOELDOEL  

De gemeente kent sinds enkele jaren drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en 

grondwater. Het achterliggende doel is de volksgezondheid. Door deze zorgplichten is 

de taak van rioleringsmedewerkers ook breder geworden. Daarnaast wordt riolering nu 

ook ingezet om te reageren op de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan om 

het voorkomen van wateroverlast (zoals overstroming).

Deze opleiding biedt een overzicht van de rioleringstechniek met focus op operationeel 

rioleringsbeheer. Je maakt kennis met het systeem riolering en ziet hoe het systeem 

belast wordt en uit welke onderdelen het bestaat. Assetmanagement speelt een steeds 

belangrijkere rol in operationeel rioleringsbeheer. De traditionele beheersonderwerpen 

worden in de opleiding gelinkt aan assetmanagement. Na deze opleiding ben je op de 

hoogte van alle belangrijke onderwerpen in de rioleringszorg.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit twee modules:

1. Algemene rioleringstechniek (9 bijeenkomsten): wettelijk kader, typen stelsels en 

onderdelen van de riolering, gemeentelijk besluitvormingsproces, belasting op de 

riolering, vloeistofmechanica, inspecteren, classificeren en beoordelen;

2. Operationeel beheer (7 bijeenkomsten): operationeel beheer en 

assetmanagement, financiële basisbegrippen, vergunningen, kwaliteitszorg, 

directievoering en uitvoering, aansprakelijkheid en veiligheid.
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Basisopleiding Basisopleiding 
riolering riolering 

doelgroepdoelgroep  
projectleiders, adviseurs, ontwerpers en 

beleidsmedewerkers

instapniveau instapniveau 
hbo   

  

examenexamen
3 tentamens en een praktijkopdracht

startstart
september 2020

25 avonden

kostenkosten
€ 3325,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Petra Barte 

DOELDOEL  

De gemeente heeft op watergebied drie wettelijke zorgplichten: voor afvalwater, 

hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is de volksgezondheid. De 

Basisopleiding Riolering richt zich op deze brede watertaak van de gemeente in drie 

modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren. 

inhoudinhoud
1. Context en zorgplichten (7 dagdelen): riolering in Nederland, zorgplichten, 

wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk 

watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan;

2. Ontwerpen (10 dagdelen): belasting op systeem, grondslagen en normen, 

hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, 

regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen;

3. Beheren (8 dagdelen): gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, 

beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

  

Voor deelnemers die  onvoldoende kennis of ervaring hebben in het uitvoeren van 

rioleringsberekeningen, verzorgen wij tijdens module 2 de Hydraulicatraining Riolering. 

Kijk op onze website voor meer informatie.

Onderzoek en toestands-Onderzoek en toestands-
beoordeling van rioleringsobjectenbeoordeling van rioleringsobjecten

doelgroepdoelgroep  
operationeel managers, beheerders en 

beleidsmedewerkers bij gemeente of 

waterschap, adviseurs riolering, aannemers

instapniveau instapniveau 
hbo  

  

examenexamen
digitaal tentamen

startstart
november 2020, mei 2021

4 dagen

kostenkosten
€ 2050,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Petra Barte

DOELDOEL  

Hoe bepaal je of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe 

zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de geautomatiseerde conclusies 

van de beheersoftware of geplande wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geven 

geen basis voor een goede maatregelkeuze. In deze opleiding leer je hoe je tot een goede 

beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van 

maatregelen.

inhoudinhoud
 – Welke kwaliteitseisen moet ik aan de objecten in mijn rioolstelsel stellen?

 – Welke onderzoeksmethoden heb ik nodig om de toestand van riolen en putten te 

kennen?

 – Hoe moet ik de resultaten van de onderzoeksmethode visuele inspectie interpreteren?

 – Hoe kan ik de risico's van een gebrekkige conditie van de objecten in het rioolstelsel 

realistisch inschatten?

 – Welke maatregelen zijn mogelijk: lokaal, per streng, voor het systeem, passend in de 

stad.

 – Welke prioriteiten moet ik stellen bij het nemen van maatregelen en hoe maak ik een 

maatregelplan? In hoeverre kan GWSW Maatregelen mij hierbij behulpzaam zijn?  
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Visuele inspectie riole-Visuele inspectie riole-
ring voor inspecteursring voor inspecteurs

doelgroepdoelgroep  
medewerkers van reinigings- en 

inspectiebedrijven en andere organisaties 

die rioolinspecties uitvoeren.

instapniveau instapniveau 
vmbo/mbo

diploma Introductie Riooleringstechniek

  

examenexamen
digitaal tentamen

certificeringcertificering
Erkend door Stichting RIONED.

Pasje is 5 jaar geldig.

kostenkosten
€ 1625,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Petra Barte

DOELDOEL  

Een rioolstelsel moet goed blijven functioneren. Om hiervoor te zorgen, heeft de 

rioleringsbeheerder informatie nodig over de toestand van de riolen en putten. Als 

rioolinspecteur heb je een belangrijke rol bij het verzamelen van die gegevens. Want 

met de informatie uit jouw inspectie controleert de beheerder het functioneren van 

het stelsel en bepaalt hij of maatregelen nodig zijn. Denk aan reparaties, renovatie of 

vervanging. Na deze opleiding kun je visuele inspecties volgens de hiervoor geldende 

norm NEN-EN 13508-2+A1 (2011) vakbekwaam uitvoeren.

Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden voor de inspectiecursus. Voorafgaand aan deze 

cursus volg je eerst de cursus Introductie Rioleringstechniek en verricht je ongeveer 40 

uur inspectiewerk onder begeleiding van een gediplomeerd inspecteur. 

In 2019 en 2020 heeft Wateropleidingen de Opfriscursus visuele inspectie van riolering 

verzorgd voor gediplomeerd rioolinspecteurs. Kijk op onze website voor meer 

informatie.

cursussencursussen

GRONDWATEROVERLAST IN BEBOUWD 
GEBIED 
Doelgroep: beleidsmedewerkers en 

waterbeheerders

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- grondwaterzorgplicht en het  

verbrede GRP 

- analyse problemen in verschillende 

regio’s; aanpak op gemeentelijk niveau

- integrale aanpak van grondwateroverlast

- communicatie naar en participatie  

van burgers

Kosten: € 1200,-

STEDELIJK WATER 
Doelgroep: (beleids)medewerkers stedelijk 

waterbeheer en ruimtelijke ordening

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- stedelijk waterbeheer en 

omgevingsmanagement

- kwantiteit en kwaliteit van water  

in de stad

- water en ruimtelijke ordening

- rol van de particulier

Kosten: € 1375,-

GEZONDHEIDSRISICO'S WATER IN DE 
OPENBARE RUIMTE  
Doelgroep: medewerkers riolering, 

stedelijk water en GGD

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud: 

- wadi’s, (speel)fonteinen, overstortvijvers, 

ondergrondse opslag, watergangen

- risico’s herkennen en beoordelen

- virussen, bacteriën, parasieten

- dode organismen

- maatregelen waterzuivering

Kosten: op aanvraag 

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren  

we op aanvraag uit.

VLOEISTOFMECHANICA VOOR DE 

(AFVAL)WATERKETEN 

Aantal dagdelen: 17 

RIOLERING & STEDELIJK WATER

JURIDISCHE ASPECTEN

Aantal dagdelen: 11

HIGHLIGHTS RIOLERING

Aantal dagdelen: 4
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klimaat-
adaptatie

Cursussen
Klimaatscenario's: denken we klimaatproof?  34

Klimaatadaptatie in de stad  34

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen 34

Samen klimaatambitites realiseren  34

Natuur voor een klimaatbestendig watersysteem 35

Summerschool droogtestress 35

Meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

WATERROBUUSTE RUIMTELIJKE INRICHTING MET AANDACHT VOOR TEVEEL, TE

WEINIG WATER EN DE GOEDE KWALITEIT. WE BIEDEN EEN INTEGRALE AANPAK

VAN HET WATERSYSTEEM. MET DE JUISTE DIAGNOSE EN BIJBEHORENDE

MAATREGELEN HELPEN WIJ JOU MET HOOFDDOEL KLIMAATADAPTATIE 2050.

Ingrid Schröders   030 60 69 419

Petra Barte   030 60 69 403
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KLIMAATSCENARIo'S: DENKEN WE 
KLIMAATPROOF? 
Doelgroep: beleidsmedewerkers 

watersector breed, adviseurs riolering en 

stedelijk water,  planvormers

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- verschil tussen weer en klimaat

- klimaatmodellen

- toepassing Klimaatscenario’s KNMI voor 

beleid en stresstesten

- flexibele inrichting

- klimaatproof inrichten van de omgeving

Kosten: € 975,-

In samenwerking met:

KLIMAATADAPTATIE IN DE STAD 
Doelgroep: rioleringsmedewerkers, 

ontwerpers, beleidsmedewerkers stedelijk 

water

Aantal bijeenkomsten: 4 dagen

Inhoud:

- ruimtelijke adaptatie, stresstesten en 

climatescan

- omgang met regenwater

- aanleg, (strategisch) beheer en monitoring 

van hemelwatervoorzieningen

- betrekken van bewoners bij 

klimaatadaptieve maatregelen

Kosten: € 1575,-

cursussen  

REKENEN AAN KLIMAATADAPTIEVE 
MAATREGELEN
Doelgroep: projectleiders en rekenaars/

constructeurs van gemeenten, 

ingenieursbureaus en waterschappen

Aantal bijeenkomsten: 4 dagen

Inhoud:

- watersystemen 

- relevante systeemonderdelen voor klimaat

- modelconcepten om maatregelen door 

te rekenen

- modelresultaten vertalen naar de 

praktijk

- kosten in relatie tot de baten

Kosten: € 1575,-

SAMEN KLIMAATAMBITIES REALISEREN 
Doelgroep: beleidsmedewerkers, 

adviseurs riolering & stedelijk water, 

klimaattrekkers binnen organisaties

Aantal bijeenkomsten: 4 dagen

Inhoud:

- klimaatopgaven en ambities

- bestuursakkoord, participatie en 

omgevingswet

- stakeholder- en belangen analyse

- gedragspsychologie en interventies

- effectief gedrag van jezelf

Kosten: € 1575,-

NATUUR VOOR EEN KLIMAATBESTENDIG 
WATERSYSTEEM
Doelgroep: beleidsmedewerkers, 

omgevingsmanagers, planvormers, 

projectleiders, ecologen en hydrologen

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- succesvolle functiecombinaties met 

natuur

- kritische stappen in een inrichtingsproces

- over grenzen heen kijken

- met nieuwe stakeholders aan de slag

- (on)mogelijkheden van de natuur als 

instrument

Kosten: op aanvraag

SUMMERSCHOOL DROOGTESTRESS
Doelgroep: beidsmedewerkers

integraal waterbeheer van provincies, 

waterschappen, gemeentes, 

natuurorganisaties en adviesbureaus

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- droogteproblematiek in Nederland

- waterkwantiteit en -kwaliteit

-   veengebieden en bodemdaling

- verziltingsrisico’s en grond- en 

oppervlaktewater

- innovatieve maatregelen 

zoetwatervoorziening

Kosten: € 1375,-



VEEL UITDAGINGEN OP DE AFVALWATERZUIVERING VRAGEN OM ACTUELE 
KENNIS OM HET PROCES EFFICIËNT TE KUNNEN STUREN. DESKUNDIGE 

DOCENTEN ZORGEN HIERVOOR EN GEVEN JOU PRAKTISCHE HANDVATTEN.

Opleidingen
Techniek afvalwaterzuivering (TAZ)  38

Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ)  39

Stikstof- en fosforverwijdering (N&P)  40

Hogere techniek afvalwaterzuivering (HTAZ)  41

Cursussen
Meer grip op slib 42

Assetmanagement 42

Zuiveren met anammox 42

Procesbewaking door microscopisch slibonderzoek 42

Hergebruik van grondstoffen - de grondstoffenfabriek 43

De energiefabriek  43

Monsternemer afvalwaterzuivering 43

Voorkomen en herkennen infectieziekten op de zuivering  43

MEer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

water-
zuivering

VEEL UITDAGINGEN OP DE AFVALWATERZUIVERING VRAGEN OM ACTUELE KENNIS 

OM HET PROCES EFFICIËNT TE KUNNEN STUREN. DESKUNDIGE DOCENTEN 

ZORGEN HIERVOOR EN GEVEN JOU PRAKTISCHE HANDVATTEN.

Ingrid Schröders  030 60 69 419

Bram Ooms 030 60 69 422 

Petra Barte 030 60 69 403
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Techniek afvalwater-Techniek afvalwater-
zuivering zuivering (TAZ)(TAZ)  

doelgroep doelgroep 
medewerkers zuiveren, medewerkers 

elektrotechniek en technisch medewerkers C 

op een zuivering  

instapniveau instapniveau 
mbo 

  

examenexamen
2 tentamens

 startstart
september 2020

28 avonden

kostenkosten
€ 2750,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Bram Ooms

DOELDOEL  

Zuivering van afvalwater is nodig om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het leefmilieu 

te verbeteren. Afvalwaterzuivering is een omvangrijk proces met veel stappen, interacties en 

mogelijkheden tot bijsturen. De procesoperator heeft als taak om het afvalwater goed en 

effectief te zuiveren. Deze opleiding leert je basiskennis over afvalwater en de zuivering ervan. 

Je krijgt inzicht in de verschillende processtappen, de samenhang tussen de processen en  de 

stuurmogelijkheden. Ook leer je uit welke technische installaties een zuivering bestaat. Na 

afloop heb je inzicht in het zuiveringsproces en het verwerken van slib en ook in transporteren 

en inzamelen van afvalwater.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit twee modules:

1. Zuiveringsprocessen en slib (15 dagdelen): basiskennis chemie, microbiologie, 

waterverontreiniging en -wetgeving; zuiveringsprocessen voor huishoudelijk 

afvalwater, actiefslib-principes en stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking;

2. Techniek en procesbeheersingering (12 dagdelen): zuiveringsprocessen industrieel 

afvalwater, pompen en elektrotechnische installatie, meten en bemonsteren, 

bedrijfsvoering, kwaliteit, arbo- en milieuzorg.

Deelnemers aan de TAZ kunnen studiebegeleiding aanvragen. Ook kun je kiezen voor een 

Praktijktraject TAZ. Kijk voor meer informatie op onze website.

  

Uitgebreide techniek afval-Uitgebreide techniek afval-
waterzuivering waterzuivering (UTAZ)(UTAZ)  

doelgroep doelgroep 
operators, procesmedewerkers 

afvalwaterzuivering

instapniveau instapniveau 
mbo/hbo  

  

examenexamen
2 tentamens

startstart
september 2020

31 avonden

kostenkosten
€ 2925,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Bram Ooms

DOELDOEL  

Om een goed zuiveringsrendement te behalen moet iedere zuiveringsstap op een 

zuiveringsinstallatie optimaal verlopen. Het werk op een waterzuivering vraagt dan ook 

om grondige kennis van deze zuiveringsstappen. In de opleiding komen de verschillende 

zuiveringstechnieken voor rioolwater en industrieel afvalwater aan de orde. Net als de 

theoretische achtergronden. Je leert berekeningen uitvoeren die inzicht geven in de prestatie 

van de zuivering en past deze toe in je dagelijkse werkpraktijk. Na het volgen van de opleiding 

ken je methoden om een zuiveringsproces af te stemmen op een variërende aanvoer. Je kent 

verschillende technieken om het proces te beheersen en de regels voor kwaliteits-, arbo- en 

milieuzorg. 

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit twee modules:

1. Zuiveringsprocessen en slib (16 dagdelen): basiskennis waterketen en – systeem, 

chemie, microbiologie, fysisch–chemische processen, actief slib, stikstof- en 

fosfaatverwijdering, slibverwerking, zuivering van rioolwater, zuivering van industrieel 

afvalwater;

2. Techniek en procesbeheersingering (14 dagdelen):pompen en technische 

installaties, meet- en regeltechniek besturingsinstallaties, kwaliteit, arbo- en 

milieuzorg, bedrijfsvoering en troubleshooting.  

Deelnemers aan de UTAZ kunnen studiebegeleiding aanvragen. Ook kun je kiezen voor een 

Praktijktraject UTAZ. Kijk voor meer informatie op onze website
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Stikstof- en fosfor-Stikstof- en fosfor-
verwijdering verwijdering (N&P)(N&P)  

doelgroep doelgroep 
(proces)operators waterzuivering, 

procestechnici en technici beheer  

instapniveau instapniveau 
mbo/hbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

startstart
november 2020

12 avonden

kostenkosten
€ 1975,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Bram Ooms

DOELDOEL  

Er gelden strenge lozingseisen voor de hoeveelheid stikstof en fosfor in het effluent van 

afvalwaterzuiveringsinrichtingen. In deze opleiding maak je kennis met diverse technieken 

voor stikstof- en fosforverwijdering en de terugwinning van fosfor uit afvalwater.

Na het volgen van de opleiding heb je inzicht in de technieken en de vereiste procescondities. 

Ook de interactie van de specifieke procescondities voor stikstof- en fosforverwijdering 

met de andere processen komen aan de orde. Je krijgt inzicht in procesbeheersing, 

kostenbeheersing en rendement van de verschillende methoden. Deze opleiding is zeer 

geschikt voor (proces)operators van waterschappen en industrie.

inhoudinhoud
 – het lozingenbeleid en de gevolgen daarvan;

 – stikstofverwijdering (stikstofbalans, nitrificatie, denitrificatie, uitvoeringsvormen);

 – fosfaatverwijdering (fosfaatbalans, chemische en biologische defosfatering);

 – gecombineerde stikstof- en fosfaatverwijdering;

 – voorbeelden uit de praktijk.  

Hogere techniek afval-Hogere techniek afval-
waterzuivering waterzuivering (HTAZ)(HTAZ)  

doelgroep doelgroep 
afvalwater- en procestechnologen betrokken 

bij ontwerp en realisatie van nieuwbouw 

zuiveringen

instapniveau instapniveau 
hbo/wo

  

examenexamen
2 tentamens en een groepsopdracht

startstart
oktober 2020

22 avonden

kostenkosten
€ 3025,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Bram Ooms

DOELDOEL  

De technieken en processen in afvalwaterzuivering ontwikkelen zich. De strengere 

effluenteisen en het streven naar zo laag mogelijke bedrijfskosten met een zo hoog mogelijk 

zuiveringsrendement zijn hier debet aan. Nieuwe ontwikkelingen vragen om investeringen en 

vereisen inzicht in een nauwkeurig ontwerp en beheer. De focus ligt op het proces om van een 

afvalwateropgave tot een optimaal werkende zuivering te komen.

In deze opleiding leer je complexe problemen analyseren en beoordelen. Deze problemen 

kunnen zich voordoen bij bestaande installaties of bij de opstart van nieuwe installaties. Je leert 

de juiste oplossingen kiezen en te implementeren. Na afloop kun je situaties die zich voordoen 

bij de start en procesvoering van zuiveringsinstallaties analyseren, beoordelen en verbeteren.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit drie modules:

1. Zuiveren van afvalwater (5 dagdelen): zuiveringsproces van afvalwater, 

zuiveringstechnieken;

2. Ontwerp, beheer en troubleshooting (14 dagdelen): programma van eisen 

bij nieuwbouw of uitbreiding, systeemkeuze, dimensioneren van ontwerpen, 

projectaanpak, kosten, opstarten en testen van een zuiveringsinstallatie, 

procesbeheersing, beheer en onderhoud, bottleneck, troubleshooting water en slib;

3. Groepsopdracht (2 dagdelen).  
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MEER GRIP OP SLIB
Doelgroep: operators, bedrijfsvoerders  

en technologen

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- indikking, voorbehandeling, gisting, 

ontwatering en eindverwerking 

- handelingsperspectief, parameters en 

kosten van de verschillende stappen 

- monitoring en monsterneming per stap, 

processtoring

- soorten slib en nieuwe ontwikkelingen

Kosten: € 1250,-

ASSETMANAGEMENT
Doelgroep: managers, bedrijfsvoerders, 

maintenance engineers, beleidsmakers 

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- assetmanagement 

- asset management-rollen  

- asset management implementeren 

- organisatie en de menselijke kant bij   

asset management (cultuur) 

Kosten: € 1275,-

In samenwerking met: 

cursussen cursussen 
ZUIVEREN MET ANAMMOX
Doelgroep: (proces)operators, 

procestechnologen

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- principes en werking

- stikstofcyclus

- excursie naar een zuivering waar 

Anammox wordt toegepast 

- inzicht in energieverbruik van eigen 

zuivering

- bezoek aan zuivering van collega-cursist

- toepassing bij bestaande installaties

Kosten: € 1250,-

PROCESBEWAKING DOOR MICROSCOPISCH 
SLIBONDERZOEK
Doelgroep: procesoperators, 

adviseurs, klaarmeesters, zuiverings- 

en procestechnologen van 

afvalwater-zuiveringsinstallaties

Aantal bijeenkomsten: 5 dagen

Inhoud:

- microscopie: instellen en gebruiken van 

een microscoop

- vlokkwaliteit, draadvormige bacteriën, 

protozoën en metazoën

- zin en onzin van moleculaire 

detectiemethoden

Kosten: € 2800,-

Hergebruik van grondstoffen - de 
grondstoffenfabriek
Doelgroep: (proces)operators, (proces)

technologen

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- terugwinning van grondstoffen 

- producten en afnemers 

- processen en technieken

- effluent hergebruik

Kosten: € 775,-

DE ENERGIEFABRIEK 
Doelgroep: operators, procesmedewerkers 

afvalwaterzuivering en technologen

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- energieproductie 

- inrichting en zuiveringstechnieken 

- bezoek aan een energiefabriek 

- inzicht in de energiebalans van de eigen 

zuivering

- warmtekrachtkoppeling (WKK)

Kosten: € 975,-

MONSTERNEMER AFVALWATERZUIVERING
Doelgroep: procesoperators, 

klaarmeesters en monsternemers op

communale of industriële

afvalwaterzuiveringsinstallaties

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- eigenschappen van (afval)stoffen;

- soorten monsters;

- protocollen voor monsterneming;

- meest gebruikte technieken bij 

monsterneming;

- bepalen van CZV, ammonium en fosfaat.

Kosten: op aanvraag

VOORKOMEN EN HERKENNEN INFECTIE-
ZIEKTEN OP DE ZUIVERING 
Doelgroep: medewerkers waterzuivering

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- biologische agentia, schimmels, virussen, 

bacteriën en parasieten

- besmettingsroutes

- herkennen van signalen/symptomen

- preventieve maatregelen voor 

belangrijkste veroorzakers ziekten

Kosten: op aanvraag

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren  

we op aanvraag uit.

BETER ZUIVEREN DOOR 

KOSTENBEHEERSING 

Aantal dagdelen: 4 

ANAEROBE ZUIVERINGSTECHNIEKEN

Aantal dagdelen: 6

SCHONER EFFLUENT

Aantal dagdelen: 2

SLIBGISTING

Aantal dagdelen: 4



Opleidingen
Klimaat, beheer en onderhoud NIEUW 46

Integraal waterbeheer HERZIEN 47

Geohydrologie  48

Aquatische ecologie HERZIEN 49

Cursussen
Weer- en waterbeheer  50

Hydraulisch en hydrologisch rekenen 50

Ecologisch oeverbeheer HERZIEN 50

Veldkennis watersysteem 50

Voorkomen en herkennen infectieziekten veldwerk  51

Toxiciteit in het oppervlaktewater   51

Peilbeheer 51

Ecologische sleutelfactoren, de sleutel tot succes  51

MEer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

water-
beheer DIT VAKGEBIED RICHT ZICH OP VOLDOENDE GROND- OF OPPERVLAKTEWATER 

VAN GOEDE KWALITEIT. DE OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN BIEDEN BREDE KENNIS 

OVER HET VAKGEBIED EN HET ECOSYSTEEM EN SLUITEN AAN OP DE ACTUALITEIT, 

ZOALS DIVERSE DELTAPLANNEN.

Ingrid Schröders                030 60 69 419

Vincent van der Linden     030 60 69 406
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Klimaat, beheer en Klimaat, beheer en 
onderhoud onderhoud NIEUWNIEUW

doelgroep doelgroep 
medewerkers waterbeheer en onderhoud

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

startstart
januari 2021

10 dagen

kostenkosten
€ 2475,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Vincent van der Linden

DOELDOEL  

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van klimaatverandering, 

aandacht voor circulaire economie en de actieve inbreng van diverse stakeholders. De 

beheerder zorgt niet alleen meer voor een goede waterafvoer, maar de focus ligt ook op 

het voorkomen van verdroging, zorgen voor goede waterkwaliteit, bestrijden van invasieve 

soorten, efficiënt omgaan met beheer, assetmanagement, aansturen van aannemers 

en betrekken van alle stakeholders. Je krijgt meer verantwoordelijkheden, je zorgt voor 

een gezond watersysteem en je bent nog meer het visitekaartje van de organisatie. Deze 

opleiding biedt actuele kennis over klimaatadaptief beheer en onderhoud. Na het volgen van 

deze opleiding weet je hoe je het nieuwe beheer en onderhoud uitvoert en hoe je omgaat 

met stakeholders. Je kunt je werkzaamheden en organisatie beter presenteren en je kunt 

uitleggen waarom maatregelen worden toegepast.

inhoudinhoud
 – Watersysteem: waterhuishouding en -balans, calamiteiten, waterkwaliteit, flora en fauna;

 – Klimaat: klimaatverandering, weersinvloeden, verdroging, vernatting, effecten op 

bodem;

 – Onderhoudsvormen: maaien, baggeren, peilbeheer, grondwerk, preventief, correctief;

 – Uitbesteding onderhoud: toezicht en regievoering, contractvormen en contracteren;

 – Integraal systeemdenken, eigen omgeving en beheergebied, wet- en regelgeving;

 – Beheer, data en monitoring van assets;

 – Presentatie van jezelf, je werkzaamheden en organisatie.  

Integraal Integraal 
waterbeheer waterbeheer HERZIENHERZIEN

doelgroep doelgroep 
beleidsmedewerkers watersysteem

  

instapniveau instapniveau 
hbo  

  

examenexamen
2 tentamens en een groepspresentatie

startstart
september 2020

17 dagen

kostenkosten
€ 4025,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Vincent van der Linden

DOELDOEL  

De veranderingen in klimaat, neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en 

verdroging vereisen dat het waterbeheer anders met water en ruimte omgaat. De opleiding 

brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en integraal 

waterbeheer samen. Je kent het (inter)nationale beleid en weet welke maatregelen je 

kunt en moet nemen. Je bent in staat deze kennis vanuit verschillende invalshoeken te 

integreren in beleid en in complexe waterprojecten in landelijk en stedelijk gebied.   

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit drie modules:

1. Waterkwantiteit (7 dagen): hydrologie, waterbalans, neerslag-afvoer proces, 

stromingsproces open waterlopen, verzadigde en onverzadigde zone, relatie 

grondwater - oppervlaktewater, watersysteemberekeningen;

2. Waterkwaliteit (5 dagen): fysische, chemische en biologische aspecten van het 

watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, 

Europese Kaderrichtlijn Water;

3. Actueel waterbeheer (5 dagen): veranderende samenleving en waterbeheer, 

wetgeving, beleid, deltaprogramma, ruimtelijke adaptatie, klimaatadaptatie, 

samenwerking met andere partijen.  
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Geohydrologie Geohydrologie 
doelgroep doelgroep 
beleidsmedewerkers, junior hydrologen, 

projectleiders, vergunningverleners

instapniveau instapniveau 
hbo  

  

examenexamen
Vincent van der Linden

startstart
maart 2021

7 dagen

kostenkosten
€ 2425,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Vincent van der Linden

DOELDOEL  

 Het grondwaterbeheer is een taak van waterschap, gemeente en provincie. Zij zijn 

verantwoordelijk voor een duurzaam beheer van het grondwatersysteem. Menselijke 

invloeden moeten goed worden afgewogen. Hier is goede theoretische kennis van de 

geohydrologie nodig. Je gaat aan de slag met de geologie, grondwatersysteemanalyse 

en grondwaterkwaliteit van Nederland.

Je leert de theorie achter grondwaterstroming en voert berekeningen uit. Je lost zelf 

vraagstukken op en beoordeelt aangeleverde voorstellen en uitkomsten van modellen. 

Je leert kritische vragen stellen zodat je risico’s kunt inschatten. Je voert de belangrijkste 

berekeningen uit, weet hoe je grondwaterdata analyseert en je hebt ervaring met 

grondwatertools en modellen.

inhoudinhoud
 – geologie en grondwatersysteem van Nederland,

 – verzadigde en onverzadigde zone;

 – grondwaterstroming en potentiaaltheorie;

 – grondwaterdata en monitoren;

 – systeemanalyse;

 – grondwaterberekeningen en tools;

 – grondwatermodellering;

 – interactie grondwater en omgeving; natuur, landbouw, stad;

 – wetgeving en beleid, deltaprogramma.  

Aquatische ecologie Aquatische ecologie 
HERZIENHERZIEN

doelgroep doelgroep 
(technisch) beleidsmedewerkers 

waterbeheer

instapniveau instapniveau 
hbo/wo  

  

examenexamen
tentamens en eindopdracht

startstart
januari 2021

13 dagen

kostenkosten
€ 4750,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Vincent van der Linden

DOELDOEL  

De recent uitgevoerde Nationale Analyse Waterkwaliteit en ‘fitness check’ over de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) haken aan op de levendige en breed gevoerde discussie over 

verbetering van de waterkwaliteit. Nederland heeft tot 2027 tijd chemisch schoon en 

ecologisch gezond water te realiseren en de KRW-doelstellingen te behalen. 

Deze opleiding biedt actuele kennis over het functioneren, analyseren, monitoren 

en beoordelen van aquatische ecosystemen. Je leert met  data-analyse en vanuit de 

lens van een integrale systeembenadering een ecosysteem als geheel te begrijpen. 

De uitvoering van ecologische beoordelingen door toepassing van de Ecologische 

Sleutelfactoren en KRW-watertypologieën komt uitvoerig aan de orde. Na het volgen van 

de opleiding heb je een solide begrip van hoe aquatische ecosystemen functioneren. 

Je weet hoe je problemen in kaart kan brengen en hoe je effectieve maatregelen kan 

nemen. 

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit twee modules:

1. Opbouw en analyse watersysteem (6 dagen): waterhuishouding, opbouw 

aquatisch ecosysteem, nutriënten, stof- en energiestromen, biologische factoren, 

integrale benadering;

2. Beoordeling watersysteem en maatregelen (7 dagen): watertypen, 

hydromorfologie en fysisch-chemische kenmerken, monitoring waterkwaliteit, 

Kaderrichtlijn Water, Ecologische Sleutelfactoren, ecologische beoordeling en 

analyse, waterverontreiniging, ecotoxicologie, biodiversiteit, exoten, water- en 

oevervegetatie, klimaatverandering.
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WEER- EN WATERBEHEER 

Doelgroep: peilbeheerders  

en waterbeheerders

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- gebruik meteorologische gegevens 

in de praktijk

- wateroverlastanalyse, 

 weer-gestuurd beheer

- beheersmatige aspecten van extreem 

weer, relatie met rampen- en 

calamiteitenplannen

Kosten: € 1695,-

In samenwerking met:

HYDRAULISCH EN HYDROLOGISCH REKENEN
Doelgroep: (technisch) medewerkers 

waterkwantiteit en hydrologen

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- basiskennis hydraulica en hydrologie

- berekeningen van eenvoudige 

watergangen, duikers en overstorten, 

interpretatie van de rekenresultaten

- alternatieven voor de afvoerbehoefte 

knelpunten stedelijk gebied

Kosten: € 1250,-

ECOLOGISCH OEVERBEHEER HERZIEN

Doelgroep: medewerkers onderhoud, 

opzichters, uitvoerders, planners, 

beleidsmedewerkers en projectleiders

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- ecologie van de oever, standplaatsen 

- oeverinrichting en beheersplan 

- inzet van materieel

- monitoring en evaluatie 

- veldbezoek

Kosten: € 1250,-

VELDKENNIS WATERSYSTEEM
Doelgroep: medewerkers waterbeheer

Aantal bijeenkomsten: 5 dagen

Inhoud:

- inleiding in ecologie

- fysische aspecten zoals temperatuur, 

stroming, golven en licht

- chemische aspecten zoals nutriënten, 

zuurstof, pH, en macro-ionen

- waterplanten, macrofauna, vissen, fyto- 

en zooplankton

- stof- en energiekringlopen

- bepalen waterkwaliteit

Kosten: € 2350,-

cursussen cursussen ECOLOGISCHE SLEUTELFACTOREN, DE 
SLEUTEL TOT SUCCES 
Doelgroep: (beleids) medewerkers 

waterbeheer

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- methodiek, achtergrond en principe

- functieafweging, systeemanalyse en 

systeemkennis

- beheer en onderhoudsmaatregelen

- communicatie met bestuur, 

belanghebbenden in de regio 

Kosten: op aanvraag

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen zijn 

beschikbaar in de bibliotheek van Waterop-

leidingen. Deze titels voeren  

we op aanvraag uit.

TECHNIEK OPERATIONEEL WATERBEHEER

Aantal dagdelen: 21

REGIEKAMER PEILBEHEER

Aantal dagdelen: 6

MASTERCLASS STATISTIEK 

WATERKWANTITEIT

Aantal dagdelen: 4

VOORKOMEN EN HERKENNEN 
INFECTIEZIEKTEN VELDWERK 
Doelgroep: veldmedewerkers en 

onderhoudsmedewerkers

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- biologische agentia, schimmels, 

virussen, bacteriën en parasieten

- zoönosen: infectieziekten 

overdraagbaar op mens door urine, 

contact, insectenbeet

- herkennen van signalen/symptomen

- preventieve maatregelen voor ziektes

Kosten: € 775,- 

TOXICITEIT IN HET OPPERVLAKTEWATER  
Doelgroep: medewerkers waterkwaliteit

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- basiskennis toxiciteit

- concentratie, verspreiding, hydrofiel, 

hydrofoob, beschikbaarheid, effecten

- bio-assays

- lozingen, calamiteiten

- Pyrazol, GenX, etc.

Kosten: € 775,-

PEILBEHEER
Doelgroep: peilbeheerders, 

watersysteembeheerders

Aantal bijeenkomsten: 3 dagen

Inhoud:

- relatie grond- oppervlaktewater

- relatie peilbeheer, ruimtelijke 

ontwikkelingen en wensen in de regio

- peilbeheer in stedelijk en landelijk 

gebied

- sturen en meten op afstand: telemetrie

Kosten: op aanvraag
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water-
veiligheid WATERVEILIGHEID IS EEN ACTUEEL ONDERWERP MET VEEL NIEUWE ONTWIKKE-

LINGEN BINNEN HET BEOORDELEN, BEHEREN, ONDERHOUDEN EN ONTWERPEN 

VAN KERINGEN. VOOR ALLE DIJKWERKERS BIEDEN WE OPLEIDINGEN AAN: VOOR 

MUSKUSRATTENBESTRIJDERS, KERINGBEHEERDERS, DIJKINSPECTEURS, BEOOR-

DELAARS,  ONTWERPERS EN TECHNISCH MANAGERS. OOK BIEDEN WE EEN SERIE 

SPECIALISTISCHE CURSUSSEN.  

Claudia Peters 030 60 69 418

Carlijn Dassen 030 60 69 428
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Basisopleiding Muskus- Basisopleiding Muskus- 
en Beverrattenen Beverratten

doelgroep doelgroep 
muskus- en beverratten bestrijders  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
individuele opdrachten en mondeling 

tentamen

start en kostenstart en kosten
op aanvraag inschrijven in

overleg met Unie van 

Waterschappen

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL  

De muskus- of beverrat graaft holen en gangen in waterkeringen. Hierdoor vormen deze 

dieren een gevaar voor de stabiliteit van waterkeringen en daarmee voor de veiligheid. 

Een goede preventie is het wegvangen van de muskus- en beverratten. Naast kennis 

van de natuur en wetgeving vraagt dit ook om kennis van de populatiedynamica en het 

gedrag van de soort. Als je weet hoe de soort zich voortplant, gedraagt en ontwikkelt, 

kun je de speur- en vangtechnieken daarop afstemmen.

In deze opleiding leer je de muskus- en beverrat en haar leefomgeving kennen, 

de wetgeving en de gedragscode, de wijze van speuren en de goedgekeurde 

vangtechnieken. Daarnaast train je je communicatievaardigheden om goed om te 

kunnen gaan met eventuele weerstand van het publiek.

inhoudinhoud
 – biologie van de muskus- en beverrat en bever (populatiedynamica);

 – ontstaan van Nederland (leefgebied en verspreidingsgedrag);

 – waterhuishoudkundig systeem (waterkeringen in Nederland);

 – wetgeving (gedragscode en toepassing);

 – innovatie (databeheer);

 – arbo (herkennen en melden van ziekten en virussen);

 – werkvoorbereiding, speuren, bestrijdingsplannen, vangmiddelen en bijvangsten.

Basiskennis Basiskennis 
waterkeringenwaterkeringen 

doelgroep doelgroep 
technisch medewerkers beheer en 

onderhoud waterkeringen  

instapniveau instapniveau 
mbo/hbo  

  

examenexamen
individueel reflectieverslag en 

groepsopdracht

startstart
september 2020 

6 dagen

kostenkosten
€ 1975,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL  

Veiligheid tegen overstroming is prioriteit in het waterbeheer. De opleiding Basiskennis 

waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. 

Recente ontwikkelingen in de waterveiligheid komen uitgebreid aan bod. Zoals het 

Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze opleiding staan 

het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal.

Je krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van 

waterkeringen. Je kent de instrumenten en weet hoe je deze toepast in de dagelijkse 

praktijk. Na het volgen van de opleiding beschik je over de kennis om het beheer en 

onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

inhoudinhoud
 – primaire en regionale keringen;

 – technische aspecten van ontwerp en aanleg;

 – wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;

 – beheer en onderhoud;

 – veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);

 – bekledingen;

 – kunstwerken en niet waterkerende ontwerpen;

 – landschap, natuur en cultuurhistorische (LNC)-waarden en multifunctionaliteit.
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Visuele inspectie Visuele inspectie 
van waterkeringenvan waterkeringen

doelgroep doelgroep 
(dijk)inspecteurs, rayonmedewerkers

  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk- en praktijktentamen

startstart
oktober 2020, april 2021

3 dagen

kostenkosten
€ 1975,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Carlijn Dassen

DOELDOEL  

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Er zijn richtlijnen om frequente 

inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. Je leert met de juiste 

basiskennis van waterkeringen, schades en faalmechanismen een eenduidige visuele 

inspectie volgens de richtlijnen uit te voeren. Je maakt kennis met de Digigids, de 

nationale schade catalogus voor waterkeringen. Je leert digitaal te inspecteren in het 

veld. Na afloop kun je dijken inspecteren en de schadebeelden op een gestructureerde 

manier vastleggen 

Als je slaagt voor opleiding mag je jezelf ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. Je beschikt 

over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het praktijkexamen wordt ondersteund 

vanuit het Programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen en voldoet aan de 

eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Dijkinspecteurs en rayonmedewerkers die deze opleiding enkele jaren geleden hebben 

gevolgd, bieden we een opfriscursus. Kijk op onze website voor meer informatie.

DijktechniekDijktechniek
doelgroep doelgroep 
aankomend en startend technisch 

managers, projectleiders, adviseurs, 

specialisten waterkeringen en geotechnici  

instapniveau instapniveau 
hbo

  

examenexamen
2 tentamens, 3 individuele opdrachten en 

een groepsopdracht.

startstart
januari 2021

22 dagen

kostenkosten
€ 5525,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL  

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking 

met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van 

dijkversterkingen. Hiervoor is diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise 

op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van 

hun dijkversterkingsopgaven. De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en 

inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. 

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit vier modules:

1. Dijkenbouw (8 dagen): opbouw, sterkte en belasting, type en classificatie, 

bekledingen, kunstwerken, regionale keringen, grondmechanica en rol 

van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en 

bezwijkmechanismen, toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken;

2. Dijkontwerp 2.0 (5 dagen): nieuwe normering, LCC, meervoudige functies, 

referentieontwerp, rol van data en informatie, toepassing van nieuwe dijktechnieken;

3. Dijkversterking in uitvoering (4 dagen): wet- en regelgeving, technische 

kwaliteitsborging, contractvormen, fases dijkversterking, controle van het 

uitvoeringsontwerp, interpretatie onderzoek, samenwerking marktpartijen;

4. Integratie & Vakmanschap (3 dagen): jouw rol als technisch manager, excursie, het IPM 

model, deskundig opdrachtgeverschap, Plaxis en modellering, kosten en kentallen.
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Senior dijkwachtSenior dijkwacht
doelgroep doelgroep 
dijkwachten die opgeleid zijn tot senior 

dijkwacht

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
het schriftelijk tentamen wordt

in company afgenomen

certificeringcertificering
4 jaar geldig

kostenkosten
Op aanvraag

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Mark van Dodeweerd 

DOELDOEL  

Dijkwachten zijn medewerkers van waterschappen of burgers die bij hoog water vrijwillig 

de waterkering controleren of deze goed functioneert en of er geen scheuren of andere 

beschadigingen zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dijkwachten en senior 

dijkwachten. Alle dijkwachten krijgen een opleiding van het waterschap om de inspecties 

goed te kunnen uitvoeren. Dijkwachten worden vervolgens gecertificeerd door het 

waterschap.

Om Senior Dijkwacht te worden volg je ook een opleiding bij je waterschap. Na die

opleiding maak je de toets voor de senior dijkwacht bij Wateropleidingen. Als je deze

toets succesvol hebt gemaakt, ontvang je het certificaat. Met dit certificaat laat jij 

aantoonbaar zien de vereiste kennis te hebben. Hierdoor kunnen waterschappen bij 

calamiteiten senior dijkwachten uitwisselen, omdat geborgd is dat zij over dezelfde 

kennis beschikken.  

OPFRISCURSUS VISUELE INSPECTIE 
WATERKERINGEN & ZORGPLICHT 
Doelgroep: dijkinspecteurs, 

rayonmedewerkers, kantonniers

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- inspectieproces

- uniform inspecteren volgens de Digigids

- inspecties en de zorgplicht

- faal- en bezwijkmechanismen

- gras- en steenbekleding

Kosten: op aanvraag

ATELIER BEOORDELEN WATERKERINGEN
Doelgroep: beginnende beoordelaars

Aantal bijeenkomsten: 5 dagen

Inhoud:

- beoordelingsproces, toetssporen en 

assemblage

- databehoefte, -verwerking en 

schematisatie

- teamdynamiek

- oplossingsstrategie voor complexe 

problemen

Kosten: op aanvraag 

DE TAAL VAN DE WATERKERING E-LEARNING 
Doelgroep: iedereen die meer wil weten

van waterkeringen

Aantal bijeenkomsten: zelfstudie door

e-learning

Inhoud:

- waterkeringen

- kunstwerken (gemalen en sluizen)

- normen voor veiligheid

Kosten: € 325,-

VAN SCHADEBEELD NAAR 
HERSTELMAATREGEL 
Doelgroep: medewerkers, inspecteurs, 

vakspecialisten en beheerders van 

keringen

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- digigids, zorgplicht en inspectieplan

- diagnosticeren en prognosticeren

- faal- en bezwijkmechanismen

- bepalen van (beheer)maatregelen

Kosten: € 975,-

cursussencursussen
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BASISKENNIS WBI EN DE NIEUWE 
NORMERING
Doelgroep: beleidsmedewerkers en 

beoordelaars

Aantal bijeenkomsten: 4 dagen

Inhoud:

- hoofdlijn van de nieuwe 

veiligheidsfilosofie

- WBI systematiek

- processtappen van beoordelen tot 

rapporteren

- hydraulische belastingen

Kosten: € 2250,- 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

vergoedt de kosten voor deelnemers van 

waterschappen, Rijkswaterstaat en IL&T 

DIJKMONITORING VOOR BEOORDELEN EN 
VERSTERKEN
Doelgroep: adviseurs en 

beleidsmedewerkers (met een technische 

achtergrond), toetsers en ontwerpers 

(met een aansturende rol)

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- meettechnieken en instrumenten

- opzetten van een goed meetplan

- inventariseren, meten en interpreteren 

van data over waterkeringen

- integreren nieuwe technieken in de 

eigen praktijk

- asset management voor waterkeringen

Kosten: € 975,-

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

vergoedt de kosten voor deelnemers van 

waterschappen, Rijkswaterstaat en IL&T

BEHEER EN ONDERHOUD KERINGEN
Doelgroep: inspecteurs, teamleiders en 

adviseurs onderhoud, werkvoorbereiders, 

onderhoudsmedewerkers

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- nieuwe normering en zorgplicht

- risico-gestuurd werken

- rol van data over waterkeringen

- verschillende vormen onderhoud

- beheer en onderhoud afstemmen op 

wat nodig is

Kosten: € 975,-

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

vergoedt de kosten voor deelnemers van 

waterschappen, Rijkswaterstaat en IL&T

ASSEMBLEREN

Aantal dagen: 1

BASISMODULE TECHNIEK

Aantal dagen: 2

BEKLEDINGEN

Aantal dagen: 2

DATABEHEER WBI EN DE NIEUWE 

NORMERING

Aantal dagen: 2

DESKUNDIGENOORDEEL TOETS OP 

MAAT

Aantal dagen: 1

DUINEN

Aantal dagen: 1

INDIRECTE MECHANISMEN

Aantal dagen: 1 

KUNSTWERKEN

Aantal dagen: 2

LANGSCONSTRUCTIES

Aantal dagen: 1

LIFE CYCLE COSTING (LCC)

Aantal dagen: 1

MASTERCLASS WATERVEILIGHEID, HWBP 

EN DELTAPROGRAMMA

Aantal dagen: 1

ONTWERPEN

Aantal dagen: 2

RAPPORTEREN

Aantal dagen: 1

RISKEER LEERT MEER OVER KANSEN

Aantal dagen: 1

OPLEIDINGSPROGRAMMA NIEUWE NORMERING WATERVEILIGHEID

Het opleidingsprogramma INNW liep vanaf januari 2017 tot en met juni 2019. Een con-

sortium bestaande uit Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV heeft 

in opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat 18 cursussen ontwikkeld en meer dan 900 

cursisten hebben hieraan deelgenomen. De ontwikkelde cursussen blijven beschikbaar. 

Kijk op onze website voor meer informatie.
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Opleidingen
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Leidingen in waterstaatswerken   65
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Permanente her- en bijscholing (PHB) 66
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ER ZIJN VEEL ALGEMENE OPLEIDINGEN VOOR  VERGUNNINGVERLENERS EN HAND-

HAVERS. JUIST ONS PAKKET IS HELEMAAL TOEGESPITST OP DE WATERSECTOR. 

WE PAKKEN HET ZO PRAKTIJKGERICHT MOGELIJK AAN, ZODAT JE HET GELEERDE 

METEEN DE VOLGENDE DAG IN DE PRAKTIJK TOEPAST.

Ronald Hoorman 030 60 69 404

Kevin Michies 030 60 69 412

ER ZIJN VEEL ALGEMENE OPLEIDINGEN VOOR  VERGUNNINGVERLENERS 
EN HANDHAVERS. JUIST ONS PAKKET IS HELEMAAL TOEGESPITST OP DE 

WATERSECTOR. WE PAKKEN HET ZO PRAKTIJKGERICHT MOGELIJK AAN, ZODAT 
JE HET GELEERDE METEEN DE VOLGENDE DAG IN DE PRAKTIJK TOEPAST

vergunningen 
& handhaving
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Leidingen in water-Leidingen in water-
staatswerken  staatswerken  

doelgroep doelgroep 
vergunningverleners en -aanvragers, 

medewerkers van de afdeling 

waterkeringen die adviseren  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
groepsopdracht en presentatie

startstart
oktober 2020

6 dagen

kostenkosten
€ 1975,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
 Kevin Michies

DOELDOEL  

 Waterschappen krijgen veel vergunningaanvragen binnen voor de aanleg van lage 

druk (< 10 bar) pers- en distributieleidingen in waterkeringen. De cyclus van ontwerpen, 

aanleggen, beheren en beoordelen van deze leidingen verloopt vaak onder hoge tijdsdruk. 

Om het proces vloeiend te laten verlopen is een goede onderlinge communicatie 

en inzicht in de geldende procedures van belang. In deze opleiding krijg je inzicht 

in techniek, beleidsvorming en afhandeling van vergunningaanvragen van leidingen 

in waterstaatswerken. Je kent de stappen in het ontwerp voor totstandkoming van 

leidingtracés en vergunningaanvragen. Ook leer je met welke belangen je tijdens het 

verlenen van een vergunning rekening moet houden. Na het volgen van deze opleiding stel 

je eenvoudige vergunningen met bijhorende vergunningsvoorschriften op.

inhoudinhoud
 – basisprincipes ontwerp;

 – aanlegmethoden;

 – grondmechanica;

 – proces van vergunningverlening;

 – rol van de netbeheerder;

 – onderhoud en inspectie van leidingen;

 – buisbelasting en buisgedrag;

 – berekeningsmethoden;

 – beoordeling van leidingen in waterstaatswerken.  

Toezicht en Toezicht en 
handhaving - waterhandhaving - water

doelgroep doelgroep 
(milieu) handhavers van waterschappen en 

Rijkswaterstaat  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
2 digitale tentamens en een eindgesprek

startstart
september 2020

17 dagen

kostenkosten
€ 5300,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL  

Actuele kennis en juiste toepassing van instrumenten uit de toekomstige Omgevingswet 

en de kwaliteitscriteria VTH voor waterbeheer zijn belangrijk voor een professionele 

beroepsuitoefening. Bij deze professionaliteit hoort ook dat toezichthouders en handhavers 

aantoonbaar zijn opgeleid. In deze opleiding leer je alles over de verschillende taakgebieden 

waar je als toezichthouder mee in aanraking komt. Je leert wat toezichthouden is en over 

welke bevoegdheden je beschikt. Ook krijg je inzicht in alle relevante wet- en regelgeving 

waar je toezicht op houdt. Na het volgen van deze opleiding beschik je over de kennis en 

vaardigheden die je nodig hebt om je werk als toezichthouder aantoonbaar goed uit te 

voeren.

inhoudinhoud
De opleiding bestaat uit drie modules:

1. Inleiding water en handhaving (6 lesdagen): waterschapsbeleid, peilbeheer, 

waterkeringen, onttrekkingen en lozingen, ecologie, riolering en 

zuiveringstechnieken, administratief toezicht, zuiverings- en verontreinigingsheffing;

2. Toezichthouden (7 lesdagen): vergunningverlening, legaliseren en gedogen, 

bestuurs- en strafrecht, bevoegdheden toezichthouder, Landelijke Handhavings-

Strategie, alle relevante (water)wetgeving;

3. Toezichthouden in de praktijk (4 lesdagen): bewijsvoering en rapporteren, 

(tactische) monsterneming, opschalen bij een incident of calamiteit, optreden als 

toezichthouder.
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EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren we 

op aanvraag uit.

HANDHAVING 

GRONDWATERONTTREKKINGEN

Aantal dagen: 3

VERGUNNINGVERLENING GRONDWATER 

Aantal dagdelen: 11

PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING (PHB)

Doelgroep: buitengewone 

opsporingsambtenaren in domein II 

Milieu, welzijn en infrastructuur - de 

zogenaamde milieuboa’s- werkzaam in de 

watersector

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- sanctionerend optreden

- opstellen proces-verbaal

Deze training bereidt voor op het PHB-

examen dat door ExTH wordt afgenomen.

Kosten: op aanvraag

cursussencursussen

MONSTERNEMER AFVALWATER EN 
OPPERVLAKTEWATER
Doelgroep: monsternemers en 

handhavers

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- eigenschappen van (afval)stoffen

- aanwijzing bemonstering en analyse 

milieudelicten

- debietmeting van afvalwaterstromen

- kalibratie van apparatuur

- conservering van monsters

Kosten: op aanvraag



meer weten?meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

De arbo cursussen en opleidingen zijn opgezet in overleg met de waterschappen.  

De titels geven invulling aan de Arbocatalogus sector Waterschappen (A&O-fonds).

Certificeringen
Basisveiligheid VCA  70

VCA voor operationeel leidinggevenden 71

ATEX basisprincipes volgens IECEx 05 72

ATEX voor operators volgens IECEx 05 73

Cursussen
Voldoend onderricht persoon basis 74

Voldoend onderricht persoon vervolg 74

Vakbekwaam persoon NEN 3140 vervolg 74

Veilig werken langs de weg 74

Werken in besloten ruimten basis 75

Werken in besloten ruimten vervolg 75

Inleiding gasmeten  75

Gasmeten en meetbevoegd  75

DE ARBOWETGEVING VOOR WATERSCHAPPEN VERTAALD NAAR DE DAGELIJKSE 

PRAKTIJK. SOMMIGE RISICO’S SPELEN BIJ WATERSCHAPPEN EEN KLEINE ROL, 

ANDERE WEER EEN GROTERE ROL. ONS AANBOD SLUIT NAADLOOS AAN OP DIE 

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSEISEN.

Hanna Langerak 030 60 69 424

DE ARBOWETGEVING VOOR WATERSCHAPPEN VERTAALD NAAR DE DAGELIJKSE 
PRAKTIJK. SOMMIGE RISICO’S SPELEN BIJ WATERSCHAPPEN EEN KLEINE ROL, 
ANDERE WEER EEN GROTERE ROL. ONS AANBOD SLUIT NAADLOOS AAN OP DIE 

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSEISEN.

arbo
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VCA voor operationeel VCA voor operationeel 
leidinggevendenleidinggevenden

doelgroep doelgroep 
operationeel leidinggevenden of 

toezichthouders werkzaam bij een 

waterschap  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door SSVV.

Geldig voor 10 jaar.

kostenkosten
€ 4050,- (groepsprijs)

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Hanna Langerak

DOELDOEL  

Operationeel leidinggevenden moeten potentiële gevaren en risico's die medewerkers

kunnen lopen herkennen. Ook is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de taken 

en verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van veiligheid. Al dan niet 

opgelegd vanuit de arbowet. In deze opleiding word je bewust van mogelijke gevaren 

en risico's die werkzaamheden mee kunnen brengen. Je ontwikkelt vaardigheden om 

jouw medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te laten werken. Na het volgen van de 

opleiding ben je op de hoogte van de relevante wetgeving. Je kunt de gevaren en risico's 

van werkzaamheden adequaat inschatten. Zo stuur je medewerkers aan op veiligheid 

bewust werken.

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het

waterschapswerk. Aansluitend wordt op lesdag 2 het examen afgenomen.

inhoudinhoud
 – wetgeving (arbowet, arbobesluit, arbocatalogus);

 – soorten risico’s, ongevallen en preventie;

 – gereedschappen en machines;

 – persoonlijke beschermingsmiddelen;

 – procedures en werkvergunningen;

 – opstellen taak-risico-analyses en bedrijfsnoodplan besloten ruimtes.

Basisveiligheid VCA Basisveiligheid VCA 
doelgroep doelgroep 
medewerkers van waterschappen

die het diploma basisveiligheid vca

willen behalen  

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door SSVV.

Geldig voor 10 jaar.

kostenkosten
€ 4050,- (groepsprijs)

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Hanna Langerak

DOELDOEL  

Medewerkers van waterschappen hebben regelmatig te maken met potentieel risicovolle 

werkzaamheden. In deze opleiding krijg je inzicht in de specifieke risico's waar je in je 

werk mee te maken krijgt. Ook leer je welke taken en verantwoordelijkheden je hebt op

het gebied van veiligheid en welke rol je werkgever daarin speelt. Aan het einde van de 

opleiding herken je mogelijke gevaren en risico's in je werk en daar kun je adequaat op 

reageren. 

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het 

waterschapswerk. Aansluitend op lesdag 2 wordt het examen afgenomen.

inhoudinhoud
 – wetgeving (arbowet, arbobesluit, arbocatalogus);

 – soorten gevaren, risico’s en preventie;

 – taken, procedures, instructies en signalering;

 – voorbereiding op noodsituaties;

 – arbeidsmiddelen en ergonomische werkplek;

 – persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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ATEX voor operators ATEX voor operators 
volgens IECEx 05volgens IECEx 05

doelgroep doelgroep 
operators van waterschappen die in 

explosie gevaarlijke gebieden werken

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door PBNA.

Geldig voor 3 jaar.

kostenkosten
Op aanvraag

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Hanna Langerak

DOELDOEL  

Operationeel leidinggevenden moeten potentiële gevaren en risico's die medewerkers

kunnen lopen herkennen. Ook is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de taken 

en verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van veiligheid. Al dan niet 

opgelegd vanuit de arbowet. In deze opleiding word je bewust van mogelijke gevaren 

en risico's die werkzaamheden mee kunnen brengen. Je ontwikkelt vaardigheden om 

jouw medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te laten werken. Na het volgen van de 

opleiding ben je op de hoogte van de relevante wetgeving. Je kunt de gevaren en risico's 

van werkzaamheden adequaat inschatten. Zo stuur je medewerkers aan op veiligheid 

bewust werken.

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het

waterschapswerk. Aansluitend wordt op lesdag 2 het examen afgenomen.

inhoudinhoud
 – wetgeving (arbowet, arbobesluit, arbocatalogus);

 – soorten risico’s, ongevallen en preventie;

 – gereedschappen en machines;

 – persoonlijke beschermingsmiddelen;

 – procedures en werkvergunningen;

 – opstellen taak-risico-analyses en bedrijfsnoodplan besloten ruimtes.

ATEX basisprincipes ATEX basisprincipes 
volgens IECEx 05volgens IECEx 05

doelgroep doelgroep 
monteurs, ontwerpers en inspecteurs van 

waterschappen met één of meer specifieke 

functies in explosiegevaarlijke gebieden

instapniveau instapniveau 
mbo  

  

examenexamen
schriftelijk tentamen

certificeringcertificering
Erkend door PBNA.

Geldig voor 3 jaar.

kostenkosten
Op aanvraag

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Hanna Langerak

DOELDOEL  

Operationeel leidinggevenden moeten potentiële gevaren en risico's die medewerkers

kunnen lopen herkennen. Ook is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de taken 

en verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van veiligheid. Al dan niet 

opgelegd vanuit de arbowet. In deze opleiding word je bewust van mogelijke gevaren 

en risico's die werkzaamheden mee kunnen brengen. Je ontwikkelt vaardigheden om 

jouw medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te laten werken. Na het volgen van de 

opleiding ben je op de hoogte van de relevante wetgeving. Je kunt de gevaren en risico's 

van werkzaamheden adequaat inschatten. Zo stuur je medewerkers aan op veiligheid 

bewust werken.

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het

waterschapswerk. Aansluitend wordt op lesdag 2 het examen afgenomen.

inhoudinhoud
 – wetgeving (arbowet, arbobesluit, arbocatalogus);

 – soorten risico’s, ongevallen en preventie;

 – gereedschappen en machines;

 – persoonlijke beschermingsmiddelen;

 – procedures en werkvergunningen;

 – opstellen taak-risico-analyses en bedrijfsnoodplan besloten ruimtes.
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WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BASIS
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen die betrokken zijn bij 

werkzaamheden in besloten ruimten

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- kenmerken besloten ruimten en risico’s

- adequate werkmethoden besloten 

ruimten

- gebruik en interpretatie persoonlijke 

gasmeter gebruik valbeveiligingsmiddelen

Kosten: € 3800,- (groepsprijs) 

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN VERVOLG
Doelgroep: medewerkers verantwoordelijk 

voor uitgifte van werkvergunningen en/

of betrokken bij interventies in besloten 

ruimten van waterschappen

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- taakrisicoanalyse, startwerkbespreking  

en standaard werkvergunning

- organiseren veilige werkomgeving

- voorbereiden, organiseren en  

uitvoeren betreding

- uitvoeren eerstelijnsinterventie met 

betreding in horizontaal en verticaal vlak

Kosten: € 3800,- (groepsprijs) 

INLEIDING GASMETEN 
Doelgroep: medewerkers van water-

schappen die ruimten met een mogelijk 

gevaarlijke atmosfeer vrijgeven voor 

werkzaamheden

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- oorzaken, kenmerken en risico’s  

gevaarlijke atmosfeer

- grenswaarden voor gassen

- controle atmosfeer met een 

elektrochemische sensor

- registratie meetgegevens

Kosten: € 2975,- (groepsprijs)

GASMETEN EN MEETBEVOEGD 
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen die ruimten met een 

mogelijk gevaarlijke atmosfeer vrijgeven  

en/of toezichthouders hierop

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

Inhoud:

- oorzaken, kenmerken en risico’s  

gevaarlijke atmosfeer

- lezen en interpreteren chemiekaarten

- methoden en gebruik van verschillende 

gasmeetapparatuur

- meten en controle besloten ruimten

Kosten: € 5300,- (groepsprijs)

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren we 

op aanvraag uit.

OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD 

Aantal dagdelen: 1  

VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON BASIS
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen die beperkte 

elektrotechnische werkzaamheden en 

bedieningshandelingen uitvoeren

Aantal bijeenkomsten: 2 dagdelen

Inhoud:

- arbowet, arbobesluit en arbocatalogus

- beveiligingen en gevaren van 

elektriciteit

- maatregelen tegen de gevaren

- taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden

Kosten: € 2800,- (groepsprijs)

VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON 
VERVOLG
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen die beperkte 

elektrotechnische werkzaamheden en 

bedieningshandelingen uitvoeren en die 

periodiek geïnstrueerd moeten worden 

zoals aangegeven in NEN 3140

Aantal bijeenkomsten: 1 dagdeel

Inhoud:

- toelichting Arbocatalogus

- gevaren van elektriciteit en 

beveiligingen

- veilige uitvoering van werkzaamheden

- taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden

Kosten: € 2200,- (groepsprijs)

cursussencursussen

VAKBEKWAAM PERSOON NEN 3140 
VERVOLG
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen verantwoordelijk voor 

het veilig uitvoeren van werkzaamheden, 

bedieningshandelingen en metingen aan 

elektrische installaties

Aantal bijeenkomsten: 1 dagdeel

Inhoud:

- arbowet, arbobesluit, en arbocatalogus

- gevaren van elektriciteit en werken op 

veilige afstand

- gereedschappen, hulpmiddelen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen

- spanningsloos werken en onder 

spanning werken

Kosten: € 2200,- (groepsprijs)

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG
Doelgroep: medewerkers van 

waterschappen, uitvoerders en 

toezichthouders die langs openbare 

wegen werken

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- maatregelen ter plaatse

- veilig werken conform de richtlijnen 

(systematiek en achtergronden CROW 

Publicatie 96b)

- doel en functie van afzetmaterialen

- veilig werken bij kortdurende 

werkzaamheden

Kosten: € 2400,- (groepsprijs) 



WATEROPLEIDINGEN ONTWIKKELT EEN LEERHUIS RONDOM DE OMGEVINGSWET 

VOOR WATERSCHAPPERS. IN DIT LEERHUIS BIEDEN WE VERSCHILLENDE DOEL-

GROEPEN EEN TRAJECT WAARIN ZIJ HUN KENNIS OVER DE OMGEVINGSWET KUN-

NEN VERGROTEN EN HIERMEE AAN DE SLAG KUNNEN GAAN. 

IN DIT LEERHUIS BIEDEN WE BELEIDSMEDEWERKERS, PLANVORMERS, PROJECTLEI-

DERS, VERGUNNINGVERLENERS EN HANDHAVERS EEN TRAJECT WAARIN ZIJ HUN 

KENNIS OVER DE OMGEVINGSWET KUNNEN VERGROTEN, DEZE KENNIS KUNNEN 

VERDUIDELIJKEN EN HIERMEE AAN DE SLAG KUNNEN GAAN. DEZE TRAJECTEN 

BIEDEN WE INCOMPANY AAN, OM DEZE TOE TE KUNNEN SPITSEN OP DE WENSEN 

VAN DE ORGANISATIE.

KENNISDELEN EN -VERGAREN SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ EEN SUCCES-

VOLLE IMPLEMENTATIE VAN DE OMGEVINGSWET IN JOUW ORGANISATIE. WATER-

OPLEIDINGEN BIEDT WATERSCHAPPEN EEN AANTAL DIENSTEN OM HEN HIERIN TE 

ONDERSTEUNEN. DE BASIS VORMT DE ROUTEKAART OPLEIDINGEN.

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT VAN ONS 

CURSUSAANBOD.

meer weten?
Wil je advies over een opleiding, of heb je andere opleidingsvragen?  

Neem dan contact op met:

Ingrid Schröders                030 60 69 419

omgevings-
wet



meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

Cursussen
Van vakspecialist naar docent 80

Toepassen van werkvormen 80

Mentortraining 80

De docent als coach 80

Ontwerpen interne opleidingsprogramma’s 81

WIL JE JOUW PRAKTIJKKENNIS DELEN MET JE COLLEGA’S, STUDENTEN OF NIEUWE 

MEDEWERKERS? IN DIT VAKGEBIED LEER JE KENNIS OVERDRAGEN: INDIVIDUEEL 

OF KLASSIKAAL. DE PRAKTIJKGERICHTHEID VAN DE KENNISOVERDRACHT STAAT 

HIERBIJ CENTRAAL.

Claudia Peters   030 60 69 418

Mark van Dodeweerd 030 60 69 423

opleiden & 
coachen
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ONTWERPEN INTERNE 
OPLEIDINGSPROGRAMMA’S
Doelgroep: docenten, hr-managers

Aantal bijeenkomsten: 4 dagdelen

Inhoud:

- programma ontwerp volgens 

leerdoelen

- samenstellen draaiboek voor trainers

- didactische tips

- begeleiden van een proefles

- programma sluit aan bij werkpraktijk  

van doelgroep met voorbeelden uit 

eigen praktijk

Kosten: op aanvraag

VAN VAKSPECIALIST NAAR DOCENT
Doelgroep: waterprofessionals die een 

training gaan verzorgen

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- voorbereiding en uitvoering van 

opleidingen, cursussen of trainingen

- inzicht in leerdoelen en leerstijlen

- kiezen van geschikte werkvorm en 

lesopzet

- omgaan met diversiteit binnen een 

groep

- motiveren van cursisten

Kosten: € 775,-

TOEPASSEN VAN WERKVORMEN
Doelgroep: ervaren docenten

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud: 

- meer dynamiek in je lessen krijgen

- inzicht hoe je met doceerstijl cursisten 

beïnvloedt

- verschillende werkvormen uitproberen

- lessen goed aan laten sluiten op 

mogelijkheden van cursisten

Kosten: € 775,-

MENTORTRAINING
Doelgroep: professionals die een 

mentorrol (gaan) vervullen

Aantal bijeenkomsten: 4 dagdelen

Inhoud:

- hoe deel je kennis?

- kennis en vaardigheden om mentortaak 

goed uit te voeren

- aandacht voor leerstijlen

- zinvol begeleidingsgesprek voeren

- goede instructie en feedback geven

- op een goede manier vragen stellen

Kosten: € 1200,-

DE DOCENT ALS COACH
Doelgroep: docenten

Aantal bijeenkomsten: 2 dagdelen

Inhoud:

- verbeteren van vaardigheden die je  

als coach inzet

- aanreiken van tools om succesvol  

te coachen

- oefenen met GROW model

- ingaan op onderwerpen waarop  

jij gecoacht wil worden

Kosten: op aanvraag

cursussencursussen  



meer weten?meer weten?
Wil je advies over een opleiding? Neem dan contact op met:

Cursussen
Atelier succesvolle cont(r)acten    86

Opfrissen van de basisvaardigheden 86

Basisvaardigheden wiskunde E-LEARNING 86

Basisvaardigheden scheikunde E-LEARNING 86

Management drives 87

Duurzame loopbaan  87

(Leren) studeren 87

Kunst van het vragen stellen 87

Opleidingen
Werkplaats data management   84

Advanced assetmanagement   85

BINNEN DIT VAKGEBIED STAAT JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING CENTRAAL. 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING DRAAGT BIJ AAN JOUW PROFESSIONELE 

ONTWIKKELINGEN. JE LEERT VAARDIGHEDEN DIE JOU HELPEN JOUW 

(DAGELIJKSE) WERKZAAMHEDEN EFFECTIEVER EN EFFICIËNTER UIT TE VOEREN OF 

DE PROCESSEN BETER TE MANAGEN.

Claudia Peters   030 60 69 418

Mark van Dodeweerd 030 60 69 423

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN. ZE ZEGGEN ALLEMAAL IETS OVER HOE JIJ 
FUNCTIONEERT EN WAAR JE GOED IN BENT. JIJZELF, JE LEIDINGGEVENDE EN 

JE COLLEGA'S KRIJGEN EEN COMPLETER BEELD VAN WIE JIJ BENT, WAT JE 
KUNT EN DE INVLOED VAN JOUW GEDRAG.

persoonlijke 
vaardigheden
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Advanced Advanced 
assetmanagement  assetmanagement  

doelgroep doelgroep 
teamleiders beheer en onderhoud van 

waterschappen, drinkwaterbedrijven, 

adviesbureaus, overheden, (aanstaande) 

assetmanagers binnen de watersector

instapniveau instapniveau 
hbo/wo   

  

examenexamen
praktijkopdracht met afsluitende pitch

startstart
oktober 2020

10 dagen

kostenkosten
€ 4550,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Mark van Dodeweerd

DOELDOEL  

Bedrijven en organisaties in de watersector realiseren hun doelstellingen door gebruik te 

maken van assets zoals gemalen, persleidingen, pompstations, zuiveringsinstallaties en 

kunstwerken. Veel organisaties passen al jaren onderhoudsmanagement en kwaliteits-, 

milieu- en veiligheidsmanagementsystemen toe. Assetmanagement helpt in het gebruik 

en de verdere ontwikkeling van deze managementsystemen.

Deze opleiding voorziet in de benodigde kennis en vaardigheden voor sterk 

assetmanagement. Je dagelijkse praktijk en ervaring met assetmanagement spiegel je aan 

de theorie en inzichten van experts en collega-cursisten. Je oefent je vaardigheden en 

verbetert je kennis over assetmanagement. Je communiceert helderder en scherper met 

je collega’s. Na het doorlopen van deze opleiding heb je voor je eigen werksituatie een 

zinvol verbeterplan gemaakt, gestoeld op theorie en ervaringen met assetmanagement. Je 

kent het IAM-model (Institute of AM) van binnen en buiten, en je kennis is weer up-to-date.

inhoudinhoud
Alle belangrijke onderwerpen, gebaseerd op het IAM-model (Institute of AM),  binnen 

het dynamische veld van assetmanagement komen in ieder geval aan bod: strategy & 

planning, risk & review, decision making, asset information, life cycle delivery, organisation 

& people.  

Werkplaats data Werkplaats data 
management  management  

doelgroep doelgroep 
operators en adviseurs, affiniteit met 

waterdata

instapniveau instapniveau 
hbo   

  

examenexamen
individuele opdracht en presentatie

startstart
maart 2021 

6 dagen  

kostenkosten
€ 2750,-

opleidingscoordinatoropleidingscoordinator
Kevin Michies

DOELDOEL  

De beschikbaarheid van data neemt explosief toe. Om juiste inzichten uit waterdata te 

halen is goed data management nodig. Elk data-proces moet correct worden uitgevoerd 

om tot juiste conclusies te komen. Deze opleiding maakt je vertrouwd met goed data 

management en alle processen die hierin een rol spelen. Je vertaalt een beleidsvraag 

naar een informatiestrategie, je bedenkt data-tactieken en experimenteert met (nieuwe) 

tools. Je wordt uitgedaagd om bruikbare informatie uit datasets te halen en deze 

effectief te communiceren aan de vraagsteller. De ‘data-cyclus’ staat centraal in deze 

opleiding en illustreert de samenhang tussen alle data-processen. 

inhoudinhoud
 – beleid en beheer/strategie;

 – informatiebehoefte;

 – data tactiek;

 – data verzamelen en interpreteren;

 – data & informatie beheer;

 – data validatie;

 – data verwerking en interpretatie;

 – data ontsluiting, rapportage en presentatie.  
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MANAGEMENT DRIVES
Doelgroep: iedereen

Vorm: test met terugkoppeling

Inhoud:

- inzicht in eigen drijfveren

- inzicht in houding en gedrag in  

bepaald situaties

- bepalen van welke activiteiten je  

energie krijgt, welke niet

Kosten: € 525,-

DUURZAME LOOPBAAN 
Doelgroep: medewerkers uit de hele 

watersector

Aantal bijeenkomsten: 14 dagdelen  

Inhoud:

- persoonlijke leerdoelen, kwaliteiten en 

drijfveren

- werken aan praktijkopdrachten

- samenwerkingsvaardigheden

- 21th century skills

- jezelf als merk verkopen

Kosten: op aanvraag

(LEREN) STUDEREN
Doelgroep: iedereen die al lang niet meer 

gestudeerd heeft 

Aantal bijeenkomsten: 1 dag

Inhoud:

- hoe leer jij het beste

- methoden om te studeren

- voorbereiden op het tentamen

- algemene tentamentips

Kosten: op aanvraag 

Kunst van het vragen stellen
Doelgroep: iedereen

Aantal bijeenkomsten: 2 dagdelen

Inhoud:

- verfijnen van vaardigheden: vragen

 stellen & luisteren

- wat is een goede vraag?

- hoe moet je de vraag stellen?

- hoe reageer je het beste op

 antwoorden?

- stellen van goede vervolgvragen

Kosten: op aanvraag

 

EERDER UITGEVOERD

De volgende cursussen en opleidingen 

zijn beschikbaar in de bibliotheek van 

Wateropleidingen. Deze titels voeren we 

op aanvraag uit.

INNOVATIEGERICHT INKOPEN 

Aantal dagdelen: 3 

JIJ STERK ALS MERK 

Aantal dagdelen: 2

BESTUURLIJKE SENSITIVITEIT 

Aantal dagdelen: 4

PRESENTEREN EN 

THEATERVAARDIGHEDEN

Aantal dagdelen: 4

ATELIER SUCCESVOLLE CONT(R)ACTEN   
Doelgroep: contractmanagers en 

projectleiders van waterschappen en 

marktpartijen

Aantal bijeenkomsten:  3 dagdelen  

Inhoud:

- belangen en verwachtingen in privaat 

en publiek domein

- analyse praktijksituaties

- drijfveren en communiceren

- dynamiek in projectteam en je eigen rol

- co-creatie en/of escalatie

Kosten: € 1275,-

OPFRISSEN VAN DE BASISVAARDIGHEDEN
Doelgroep: cursisten met enige wis-, 

schei- en natuurkunde kennis, zonder 

mbo 3 of 4 diploma

Aantal bijeenkomsten: 5 dagen

Inhoud:

- wiskunde (rekenen) 

- scheikunde   

(basis en ‘chemisch’ rekenen) 

- natuurkunde 

- begrijpend lezen, studeren en  

interpreteren 

- hoofd- en bijzaken onderscheiden 

- beantwoorden van (toets)opgaven 

Kosten: € 1675,-

BASISVAARDIGHEDEN WISKUNDE E-LEARNING

Doelgroep: iedereen die zijn of haar 

basiskennis op het gebied van wiskunde 

wil bijspijkeren en trainen

Aantal bijeenkomsten: zelfstudie

- train wiskundekennis in eigen tempo 

- oefenen met metrieke stelsel 

- berekenen van omtrek en doorsnede 

- werken met grafieken of oplossen van 

vergelijkingen .

Kosten: € 325,- 

BASISVAARDIGHEDEN SCHEIKUNDE 
E-LEARNING

Doelgroep: iedereen die zijn of haar 

basiskennis op het gebied van  

scheikunde wil bijspijkeren en trainen

Aantal bijeenkomsten: zelfstudie

Inhoud:

- basisbegrippen scheikunde 

- atomen en moleculen 

- scheikunde van water 

- chemische reacties 

- chemische berekeningen 

Kosten: € 325,-

cursussencursussen  



SAMEN MET NEDERLANDSE WATERPARTNERS ZETTEN WIJ ONS MET WORLD 

WATER ACADEMY IN OM PRAKTISCHE WATEREXPERTISE LOKAAL TE ONTWIKKELEN. 

HET GAAT ZOWEL OM ONTWIKKELINGS- EN TRANSITIELANDEN ALS OOK OM 

ONTWIKKELDE LANDEN.

In veel landen staat de drink- en 

afvalwatervoorziening in de 

kinderschoenen. Dit geldt ook voor 

waterbeheer en waterveiligheid. De 

ontwikkeling wordt vaak bemoeilijkt door 

een gebrek aan professionele krachten en 

praktische kennis en vaardigheden op alle 

niveaus en lagen in de organisatie. 

Wateropleidingen participeert in 

buitenlandse projecten, vaak in 

samenwerking met Nederlandse en 

lokale water partners, met als doel 

capaciteitsopbouw en training in de 

watersector duurzaam te organiseren. 

Het gaat om ontwikkelings- en 

transitielanden en om ontwikkelde landen. 

Wateropleidingen is al 10 jaar actief in het 

buitenland en heeft lopende en voltooide 

projecten in onder andere Zuid-Afrika, 

Indonesië, Vietnam en Roemenië.

In nederland:In nederland: 
- de cursus ‘Wereldwijd werken’ 

- didactische begeleiding voor 

Nederlandse medewerkers

- studiereizen, korte cursussen en  

trainingen voor buitenlandse delegaties

- training of trainers in een internationale 

context

- internationaal projectmanagement 

in het buitenland:in het buitenland:
- training need analyses

- praktische curricula en materiaal 

ontwikkeling

- ‘Train-the-trainer’ programma's voor  

praktijkgerichte trainingen door  

lokale waterprofessionals

- adviezen over organisatie van trainingen 

en examinering

- faciliteren van training en living labs

- didactisch advies

WORLD WATER ACADEMYWORLD WATER ACADEMY
De World Water Academy omvat de internationale activiteiten  
van Wateropleidingen. Deze activiteiten zijn afgeleid van de werkwijze 
van Wateropleidingen in Nederland. Het World Water Academy-concept 
is erop gericht om het internationale vakmanschap lokaal te ontwikkelen.

internationaal
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