
 
 

 

Programma 
Post hbo-cursus Hydrologie 2016 

Donderdagen van 13.00 – 19.00 uur 
 
 

Module 1  Oppervlakte water, niveau “A” 
Datum Vraagstuk 

  
10 maart 2016 Introductiedag Oppervlaktewater, basis begrippen en processen. 

  
17 maart 2016 Hoeveel bergingscapaciteit is minimaal nodig in poldergebieden? 

  
24 maart 2016 Wat zijn basisprincipes van peilbeheersing en stuwen in hoog Nederland? 

  
31 maart 2016 Wat zijn de belangrijkste problemen op het gebied van 

oppervlaktewaterkwaliteit? 
  

7 april 2016 Onderwijsontwikkeldag, geen les 
  

14 april 2016 Hoe beïnvloedt oppervlaktewaterkwaliteit de natuurlijke omgeving? 
 
 
 
 

Module 2  Grondwater, niveau “A” 
Datum Vraagstuk 

  
21 april 2016 Introductie grondwater, basisbegrippen en processen. 

  
28 april 2016 Welke processen beïnvloeden de grondwaterstand? 

  
5 mei 2016 Vakantie, geen les 

  
12 mei 2016 Wat zijn de functies en hoe is de werking van drainage? 

  
19 mei 2016 Waar en wanneer treedt er nat- en/of droogteschade op? 

  
26 mei 2016 Wat zijn de belangrijkste problemen op het gebied van grondwaterkwaliteit?  

 
  



 
 
 

 
 
 
Module 3  Oppervlaktewater, niveau “B” 

Datum Vraagstuk 
  

2 juni 2016 Hoe maak je een simpel neerslag-afvoermodel (0D) van een polder? 
  

9 juni 2016  In hoeverre voldoet een polder aan de hoogwaternormen en welke 
maatregelen kunnen genomen worden om eventuele knelpunten op te lossen?   

  
16 juni 2016 Hoe maak je een model van een simpel oppervlaktewatersysteem waarin het 

mogelijk is om waterstroming door watergangen te simuleren (1D)? Wat is de 
relatie tussen opstuwing in de watergang en kunstwerken/bagger/begroeiing? 

  
23 juni 2016 Hoe maak je een model van een simpel oppervlaktewatersysteem, waarin het 

mogelijk is om waterstroming over het maaiveld te simuleren (1D2D)?  
  

30 juni 2016 Onderwijsontwikkeldag, geen les 
  

7 juli 2016 Hoe beïnvloeden verschillende vervuilingsbronnen de waterkwaliteit en in 
welke situaties levert dat normoverschrijding op?  

 
 
 
Zomervakantie van maandag 11 juli t/m vrijdag 26 augustus 2016 
 
 
 

Module 4  Grondwater, niveau “B” 
Donderdag Vraagstuk 

  
1 september 2016 Introductie grondwatermodelleringspakket  

  
8 september 2016 Wat is het effect van het ontwateren van een gebied op de grondwaterstand? 

  
15 september 2016 Wat is het effect van een onttrekking op landbouw en natuur? 

  
22 september 2016 Wat zijn de effecten van zoet of zout kwelwater, kwalitatief en kwantitatief? 

  
29 september 2016 Welke maatregelen zijn er mogelijk om gehalten N, P en SO4 te beheersen in 

grondwater? 
 
  



 
 

 

 

 

Module 5  Grondwater/Oppervlaktewater, niveau “C” 
 
De module “C” is een gecombineerde module (grondwater & oppervlaktewater). Op niveau “C” werkt 
de cursist onder begeleiding aan casus naar keuze op het gebied van grond- of oppervlaktewater.  
De mogelijkheid bestaat om zelf hiertoe één of meer zelf vraagstukken uit de praktijk in te brengen. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kennis en vaardigheden op de niveaus “A” en “B” aanwezig zijn, 
zowel op het gebied van grond- als op het gebied van oppervlaktewater. De verkregen inzichten 
worden met de cursusgroep gedeeld.  
 

Lesdagen:  6, 13, 27 oktober (20 oktober herfstvakantie), 3 en 10 november 2016. 

 

Dit is een cursus van: 
Van Hall Larenstein Trainingen & Cursussen  
Larensteinselaan 26a 
Postbus 9001 
6880 GB  Velp 
026 – 369 56 40 
 
Cursusleider:  
Ad Bot: ad.bot@wur.nl 
 
Contactpersonen cursusbureau: 
Managementassistent: Hilletje Beekman  hilletje.beekman@wur.nl   
Accountmanager: Nicole Arentsen  nicole.arentsen@wur.nl 
 
 
 Hogeschool VHL behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de 

inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval 
van overmacht. VHL behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in 
organisatie en personele inzet. 
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