
 

 

 

 

 

 

Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor waterprofessionals. We bouwen 

vol passie mee aan een goede toekomst van de watersector. We zetten ons elke dag in voor de 

kwaliteit van inspirerende opleidingen. Nationaal en internationaal, praktijkgericht en actueel. 

Waterkennis naar een hoger peil brengen, daar doen we het voor. 

 

Wil jij bijdragen aan het vergroten van de kennis van de watersector? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

WAT GA JE DOEN? 

Het vakgebied stedelijk water en klimaat richt zich op de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in 

steden en dorpen. Het achterliggende doel is bescherming van de volksgezondheid en voorkomen van 

wateroverlast. Ontwikkelingen als klimaatverandering en digitalisering en innovaties zorgen ervoor dat het werk in 

het vakgebied verandert. Takenpakketten worden breder en er wordt om andere kennis en vaardigheden 

gevraagd. Als opleidingscoördinator maak je de benodigde inhoudelijke kennis en vaardigheden per doelgroep 

inzichtelijk en zorg je ervoor dat deze overgedragen kan worden. Je bent verantwoordelijk voor opleidingen, 

cursussen en e-learnings. En dit doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt hierin actief samen met docenten, 

opdrachtgevers en het team van Wateropleidingen. Dit houdt in dat je je onder andere bezig houdt met het:  

• Verkennen van kansen in de markt en het uitvoeren van marktonderzoeken, 
• Opbouwen van een breed netwerk in de sector gericht op jouw vakgebied,  
•   Onderhouden van klantencontact waarbij je in staat bent de wens van de klant te vertalen naar bestaand 

of nieuw opleidingsaanbod, 

• Vertalen van inhoudelijke ontwikkelingen naar nieuw of aangepast cursusaanbod, 

• Begeleiden docenten bij de ontwikkeling van het lesmateriaal, 

• Coördineren van de uitvoering van (nieuwe) opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten, 

• Toepassen van nieuwe (digitale) werkvormen passend bij de doelgroep, 

• Analyseren van leerresultaten en toetsen op inhoud, actualiteit, toepasbaarheid en praktijkgerichtheid. 
 

WAT ZOEKEN WIJ? 

Je bent een professional met een hbo/wo–opleiding op het gebied van water, milieu of techniek. Je wilt 

meewerken aan een toekomstbestendige watersector door waterprofessionals verder te ontwikkelen. Je legt 

makkelijk contacten, bent communicatief sterk en bouwt snel een netwerk op. Je bent creatief waar het gaat om 

het bedenken van nieuwe programma’s en neemt initiatief. Je bent in staat tegelijkertijd in meerdere projecten te 

werken en resultaat te leveren.  

 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 

Leuke collega’s, een interessante baan en de mogelijkheid tot hybride werken. Maar ook uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, een riante verlofregeling en volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je bent actief in 

een inspirerend werkveld dat volop in ontwikkeling is en waarin je zelfstandig werkt binnen een team van 

professionals met dezelfde passie voor water.  

 



 

REAGEREN 

Ben je enthousiast, stuur dan je cv met motivatie naar Gabrielle Knufman via de knop 

solliciteren. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Evelien Meijerink. 

 

Heeft Stedelijk water en klimaat niet jouw interesse maar zou je graag bij Wateropleidingen willen werken dan 

nodigen we je uit om een open sollicitatie te sturen.  

 

Nieuwegein, 13 april 2022 

 

 

https://www.wateropleidingen.nl/organisatie/medewerkers/evelien-meijerink/
mailto:astrid.nijhuis@wateropleidingen.nl

