Coördinator Grondwatertechniek
De opleiding Coördinator Grondwatertechniek leidt
vakmensen op die in de wereld van de bouw en infrastructuur verantwoordelijkheid kunnen dragen voor
boor- en bemalingsprojecten. De opleiding is ontwikkeld
door Bouwend Nederland in samenwerking met Van Hall
Larenstein (VHL).
Het bemalen van sleuven en putten is een belangrijke neventaak bij
bouw- en infraprojecten. Als de bemaling niet goed wordt uitgevoerd,
kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de uitvoering van het werk.
De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) van
Bouwend Nederland werkt aan verbetering van het proces van grondboor
en grondwaterbemaling. Dit heeft inmiddels geresulteerd in de SIKB protocollen “Tijdelijke Grondwaterbemaling” en in verschillende opleidingen op
MBO-niveau, onder meer voor de functie van (assistent) Bronbemaler en
(assistent) Boormeester.
Door het stijgende vereiste kwaliteitsniveau is er nu ook behoefte aan een
opleiding voor vakmensen die boor- en bemalingsprojecten kunnen dragen.
Reden voor Bouwend Nederland en VHL om de opleiding Coördinator
Grondwatertechniek te ontwikkelen, in samenspraak met vertegenwoordigers van lidbedrijven. De opleiding is bestemd voor projectleiders, uitvoerders, adviseurs en coördinatoren, actief in grondwatertechniek.
10-12
Flyer Coordinator Grondwatertechniek.indd 1

Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/tenc
10-7-2014 12:00:13

De opleiding
Deze 24-daagse opleiding wordt één keer per jaar aangeboden in de maand oktober. De opleiding bestaat uit drie
blokken waarin vakkennis en praktische vaardigheden
centraal staan:

Vakkennis
•
•
•
•
•
•
•

boor-bemalingsprocessen
eenvoudige berekeningen voor boor- en bemalingsprojecten
basis geohydrologie
vloeistofmechanica
herkennen van bodemkarakteristiek
interpreteren van sondering/geologische parameters
basiskennis elektra en elektrische systemen

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•

wet- en regelgeving
financiële basiskennis
lezen en interpreteren van bouwplannen en bouwtekeningen
lezen van bestek en contracten
projectmatig werken
opstellen van werkplannen en eindrapportages

Persoonlijke vaardigheden
•
•
•
•
•
•

communicatieve vaardigheden
werken in teams
leiderschap
vakmensen aansturen
onderhandelen
conflicthantering

Certificaat
Deelnemers die de opleiding met goed resultaat afsluiten,
behalen het branche-erkende certificaat “Coördinator
Grondwatertechniek”.
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Meer informatie
Meer informatie betreffende de cursus kunt
u inwinnen bij VHL Trainingen & Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: infotc@wur.nl
I: www.hogeschoolVHL.nl/tenc
Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch
opvragen.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt u lezen
op onze website of telefonisch aanvragen. U kunt
zich via onze website www.hogeschoolVHL.nl/tenc
aanmelden.
U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus inschrijven.
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