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Terugblik

Wat is certificering?

Werkwijze certificering Senior 

Dijkwacht

Werkwijze toetsing Dijkwacht

Vragen?

Uitreiken Certificaten
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• Certificering voor dijkwachten: onderscheid in junior en senior 
• Doel: aantoonbaar bekwame dijkwachten
• Nevendoelen:

– Eenduidigheid in kennis en vaardigheden
– Erkenning en daarmee beloning en waardering voor uitvoeren van deze belangrijke rol
– Bewustwording bij deelnemers en organisaties

• Voorwaarden:
– Certificering junior dijkwachter door eigen organisatie
– Certificering senior dijkwachter geborgd door erkend opleidingsinstituut, afgenomen 

door eigen organisatie
– Laagdrempelig voor de junior dijkwacht. Van de senior dijkwacht wordt diepgaande 

kennis en ervaring verwacht.

Daarbij is het mogelijkheid om een groeimodel aan te houden 
waarbij beide rollen in de komende jaren naar een hoger niveau 
worden gebracht.

Terugblik bijeenkomst vorig jaar
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Wat is certificering
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• Werkgroep in opdracht van STOWA in i.s.m. 
Wateropleidingen

• Leerdoelen

• Toetsmatrijs

• Sessie om vragen te maken

• Vragen screenen

Totstandkoming
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• Landelijk uitwisselbaar

• Zelf afnemen of met surveillant van 
Wateropleidingen

• Op locatie van eigen waterschap.

• Max. 25 kandidaten per keer. 

• Minimaal 4 weken van te voren aanvragen bij Ingrid 
Hilwerda, ingrid.hilwerda@wateropleidingen.nl

Werkwijze certificering senior 
dijkwacht

mailto:ingrid.hilwerda@wateropleidingen.nl
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• 20 meerkeuzevragen

• 79 vragen in de database

• 80 %

• Bij voldoende resultaat 

krijgt de kandidaat een 

certificaat die 4 jaar 

geldig is.  

Werkwijze certificering senior 
dijkwacht 

Onderwerp Totaal

1 Opbouw waterkering (vaktaal) 2

2 De verschillende elementen waaruit een waterkering 

is opgebouwd

2

3 Methode van speuren 3

4 Proces van dijkbewaking 1

5 Schadesoorten, schadeveroorzakers  & 

belastingen

3

6 Faal- en bezwijkmechanismen 3

7 Locatie en gebiedskenmerken 2

8 De meest voorkomende noodmaatregelen en hoe te 

monitoren

2

9 Communicatiemiddelen

10 Veiligheid 1

11 Organisatie dijkbewaking en crisisorganisatie  1
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• Database is beschikbaar voor alle waterschappen.

• Samenstellen van eigen tentamens. Ruimte voor toevoegen eigen 
vragen. 

• Waarde van toetsing behouden. Vragen blijven ‘geheim’. 

• Toetsmatrijs

• Vragendatabase in excel

• Sjabloon voor de toets

Werkwijze toetsing dijkwachten



9

• 20 meerkeuzevragen

• 80 %

• 81 vragen in de database

De toets

Onderwerp # vragen dijkwacht

1 Opbouw waterkering (vaktaal) 3

2 De verschillende elementen waaruit een waterkering is opgebouwd 2

3 Methode van speuren 2

4 Proces van dijkbewaking (zien, herkennen, melden en registreren) 2

5 Schadesoorten, schadeveroorzakers  & belastingen 4

6 Faal- en bezwijkmechanismen 2

7 Locatie- en gebiedskenmerken 0

8 De meest voorkomende noodmaatregelen en hoe te monitoren 2

9 Communicatiemiddelen 0

10 Veiligheid 2

11 Organisatie dijkbewaking en crisisorganisatie  1

Totaal aantal vragen in toets 20
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Dijkwacht Senior dijkwacht

Afname door eigen organisatie Afname door Wateropleidingen

Geldig binnen eigen organisatie Landelijk uitwisselbaar

Grote aantallen

Zelf vragen toevoegen/gebied specifieke 
vragen

Samenvatting
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Vragen
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Uitreiken eerste certificaten


