
Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Duur  7 maanden
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal  Nederlandstalig

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor de start van de
cursus kun je je inschrijven. Aan melden 
via de website.
De algemene inschrijfvoorwaarden zijn
van toepassing en vind je op de website:
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar
de actuele lesdata en kosten.

● Verdiepende cursus
● Praktisch
● Bouwprojecten
● Geotechniek
● Grondwater

Steeds dieper in boor- en bemalingsprojecten

Steeds complexer worden ze, boor- en bemalingsoperaties bij bouw- 
en infraprojecten. Niet in de laatste plaats omdat overheden steeds 
strengere eisen stellen aan de grondwatertechniek bij bijvoorbeeld 
het verantwoord onttrekken van grondwater voor drinkwater, bere-
gening, proces- of bluswater en energiesystemen als koude-warmte 
opslag en warmtewinning. Daarmee wordt ook steeds meer ge-
vraagd waar het gaat om de kwaliteit van én de grondwatertechnici 
én van de werkprocessen bij boor- en bemalingsprojecten. 

Om hen nog beter te maken in hun vak en om hun expertise, mede in het licht 
van de Omgevingswet, helemaal up to date te brengen met beleid en regelge-
ving, hebben HVHL en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwater-
beheer van Bouwend Nederland de cursus Coördinator Grondwatertechniek 
ontwikkeld. 

Cursus

COÖRDINATOR 
GRONDWATER-

TECHNIEK

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/cursussen



Vier modules
Voor een optimale opbouw is de cursus bewust onderverdeeld 
in 4 modules. Elk daarvan is ook afzonderlijk te volgen. Voor de 
eerste module geldt een instapniveau van mbo-4 of havo. 

• 1: Analyse ondergrond en grondwater
• 2: Ontwerp boor- en bemalingssystemen
• 3: Projectrealisatie
• 4: Projectmanagement

Voor elke module die je succesvol doorloopt, krijg je een  
certificaat. 

Nog beter in je vak
Deze cursus maakt je nog beter in je vak. Zo leer je er de basis-
beginselen van de werkprocessen bij het bouwen van grond-
bemalingen. Zo wordt je kennis van grondwater, geo techniek 
en boortechnieken flink bijgespijkerd. Zo krijg je inzicht in 
hoe je het kwaliteitsniveau binnen elk project naar een hoger 
niveau kunt tillen. Zodat je uiteindelijk prima in staat bent om 
een uitvoerend projectteam aan te sturen, te coördineren en te 
beheersen. Wat wil je, want na alle vier modules bewijst jouw 
getuigschrift het overduidelijk: jij bent een officiële branche- 
erkende Coördinator Grondwatertechniek.

Meer informatie

Trainingen & Cursussen

 026-3695640

 info.tc@hvhl.nl

 www.hvhl.nl/cursussen

De cursus beslaat in totaal 20 lesdagen en is heel 
bewust een mix van theoretische vakkennis en prak-
tische vaardigheden. Daarbij komen ook zaken als 
leiderschap en projectbeheer aan de orde.  Dat maakt 
de cursus ideaal voor als je werkt in de bouw en als 
opdrachtgever, uitvoerend of handhavend betrokken 
bent bij boor- of bemalingsprojecten en (nog) beter wil 
worden in het inzetten, aansturen of handhaven van 
grondwatertechnische projecten. 

Toelatingseisen
Om de cursus te kunnen volgen moet je tenminste het 
volgende in huis hebben:
•  SOMA-certificaat, opleiding Bemaler of opleiding 

Boormeester of
•  Diploma opleiding Bouwkunde, Civiele Techniek, 

Land- en Watermanagement of een vergelijkbare  
water- of milieu-opleiding van minimaal mbo-niveau of

•  Werkzaam zijn als vergunningverlener of handhaver 
in het kader van de Waterwet.

Theorie en praktijk

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
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