Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

BBL-opleidingen Waterbeheer

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (niveau 3)
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4)

De (water)wereld verandert. Verandert u mee?!
Nederland leeft duurzaam met water, maar dat gaat niet vanzelf. Bijna dagelijks is het in het nieuws: de gevolgen van
de klimaatverandering en wateroverlast door clusterbuien. Hoge waterstanden afgewisseld met perioden van droogte,
de bodemdaling als gevolg van gas- en oliewinning gecombineerd met zeespiegelstijging. Kortom: het watersysteem in
Nederland heeft veel te verduren. Dit vraagt om vakmanschap bij de inrichting van ons watersysteem en het beheer hiervan.

Kennis en ervaring opdoen
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter
Hoekstra, projectleider. Hij is bereikbaar via e-mail:
p.hoekstra@civwater.nl en mobiel: 06- 46172355 of kijk op
www.civwater.nl.

De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land
om dit veilig, bereikbaar en duurzaam te houden.
Waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten staan voor
deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het
veld staan en die weten wat er van hen wordt verwacht. De
deelnemer leert in deze opleiding een wendbare houding
aannemen, waarmee hij klaar is voor de veranderende
toekomst en doet praktische ervaring en kennis op over de
waterhuishouding.
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Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
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Opleiden voor een veranderende wereld
Wilt u uw vakmensen verder laten ontwikkelen? Wilt u uw
vakmensen klaarstomen voor werken in een veranderende
wereld? Bent u op zoek naar een brede, praktijkgerichte
opleiding op het gebied van water? Kies dan voor één van
de BBL-opleidingen ‘Waterbeheer’. Een opleiding die zich
niet alleen richt op vakkennis, maar ook op communicatieve
vaardigheden en houdingsaspecten. Een alles-in-één

diplomeringstraject voor mbo niveau 3 en 4. Deze
opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor medewerkers van
waterschappen (bijvoorbeeld exotenbestrijding, beheer &
onderhoud) en gemeenten (bijvoorbeeld groenvoorziening).
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap ontwikkelde
samen met Nordwin College, MBO Life Sciences, AOC
Oost, Terra, Groene Welle, Clusius College, Aeres en
de Noordelijke waterschappen de BBL-opleidingen
‘Waterbeheer’.

Wat levert dit traject de deelnemer op:
• Mbo-diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker natuur,
water en recreatie en/of
• Mbo-diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene
ruimte
• Actuele en praktijkgerichte opleiding
• Brede ontwikkeling in de praktijk van water
• Leren van professionals uit de praktijk
• Invloed op lesinhoud d.m.v. het indienen van praktijkcases

Vakbekwaam medewerker
natuur, water en recreatie
(niveau 3)
Toelatingseisen/voorkennis
Voor niveau 3 is minimaal een diploma vmbo-kader,
theoretische of gemengde leerweg of een diploma
vakopleiding op niveau 2 nodig. In individuele gevallen kan
een uitzondering worden gemaakt.

Vakken
• De deelnemer heeft zich het concept Wendbaar
vakmanschap eigen gemaakt, regie op eigen
ontwikkeling.
• Klaar voor verwachtingen en wensen vanuit de
veranderende actualiteit
• Nieuw netwerk van collega’s in het werkveld

Kosten
De opleiding kost €1882 per jaar. Dit is inclusief lesgeld,
boeken en excursies. Reiskosten en eventuele verblijfkosten
zijn niet inbegrepen.
Bedrijven kunnen een subsidie praktijkleren t.w.v. €2700,per persoon per jaar aanvragen. Meer info op www.rvo.nl/
subsidies-regelingen.

Tijdsinspanning
Per jaar 4 modules van elk 10 contactdagen per module.
Niveau 3 duurt twee jaar. Niveau 4 duurt ook twee jaar
waarbij het eerste jaar gelijk is aan het tweede jaar niveau 3.
Het totale traject niveau 3 plus niveau 4 bedraagt drie jaar.

Opzet van beide opleidingen:
• Modules van 10 contactdagen, afsluitend met een
‘oogstdag’ (terugkoppeldag met de leidinggevende).
• Nederlands en Rekenen (algemeen vormende
onderwijsvakken).
• Keuzedelen.
• Theorielessen, praktijklessen, cases, projecten,
opdrachten, themadagen en excursies.
• Lessen worden op school en bij voorkeur in de
beroepspraktijk gegeven. Op een lesdag worden zowel
inhoudelijke lessen als AVO-vakken aangeboden.
• Bevoegde docenten en vakmensen/gastsprekers uit de
praktijk geven de lessen.
• Deelnemers kunnen hun eigen ontwikkeling volgen. De
ontwikkeling wordt in beeld gebracht met een systeem
van herkennen en erkennen van competenties (360°
feedback, 21st Century Skills en Loopbaancompetenties).
• Deelnemers beheren een portfolio waarin hun eigen
voortgang van de opleiding in beeld wordt gebracht.
De modules en de keuzedelen zijn zo ingericht dat ze

ook als losse cursus of cursusonderdelen kunnen worden
aangeboden.

Begeleiding
Tijdens de opleiding vindt frequent begeleiding plaats,
resultaten worden teruggekoppeld naar de leidinggevende
en de deelnemer, de aangeboden lessen worden
geëvalueerd en succesmomenten worden gedeeld. De
begeleiding is vooral gericht op de ontwikkeling van de
deelnemer. Voor deze ontwikkeling is het didactisch model
van de opleiding gebaseerd op ‘docent-gestuurd’ bij aanvang
tot ‘deelnemer in the lead’ bij afronding.

Intake
Na aanmelding vindt er samen met de leidinggevende een
uitgebreide intake en motivatiegesprek plaats. Hierbij stellen
we gezamenlijk vast wat het competentie- en kennisniveau
van de deelnemer is en welk niveau opleiding gevolgd gaat
worden.
Het is nodig dat de deelnemer bij aanvang van de
opleiding een geldige praktijkleer-overeenkomst heeft
(een BPV overeenkomst). Dit is een contract tussen het
opleidingsinstituut, de werkgever en de deelnemer waarin
verschillende zaken geregeld zijn. Deze overeenkomst
kan alleen afgesloten worden als het bedrijf een erkend
leerbedrijf is.

Studiebelasting
Onderwijstijd is 850 klokuren per jaar. Hiervan zijn 240
klokuren ‘contacturen’ tijdens lessen en excursies en
610 uren voor begeleiding op het werk. De overige
studiebelasting bestaat uit het maken van opdrachten en
het uitvoeren van projecten. Voor een groot deel tijdens het
werk maar ook buiten het werk om.

Wilt u uw vakman of -vrouw aanmelden?
1. Aanmelden vóór 15 april 2018 via info@civwater.nl of
kijk op www.civwater.nl.
2. Intakegesprekken vinden plaats vóór 1 juni 2018 waarna
definitieve deelname wordt bepaald.
3. De opleiding start in september 2018.

Naast Nederlands en rekenen o.a. beplantingsleer,
bodemkunde, ecologie, cultuurtechniek, werktuig- en
motorenkennis, landmeten, waterbeheer, communicatie,
wet natuurbescherming, flora en fauna, peilbeheer en
telemetrie. De vakken worden integraal, in samenhang,
aangeboden.

Examinering
De deelnemer rondt de opleiding af met een
‘Werkprocesexamen’ en een ‘Proeve van Bekwaamheid’
voor het vakinhoudelijke deel. De deelnemer sluit de vakken
Nederlands en rekenen af met een landelijk schriftelijk
examen en een Instellingsexamen. Beide examens zijn op
2f-niveau. De vakken loopbaan en burgerschap worden
afgesloten via het prestatiedossier.

Opzichter/uitvoerder groene
ruimte (niveau 4)
Toelatingseisen/voorkennis
Voor niveau 4 is diploma vmbo –kader, theoretische of
gemengde leerweg of een diploma vakopleiding op niveau
3 vereist of aantoonbaar eerste drie leerjaren van havo of
vwo afgerond. In individuele gevallen kan een uitzondering
worden gemaakt.

Vakken
Naast Nederlands, Engels en rekenen o.a. beplantingsleer,
bodemkunde, ecologie, cultuurtechniek, werktuig- en
motorenkennis, landmeten, waterbeheer, communicatie,
wet natuurbescherming, flora en fauna, peilbeheer,
telemetrie, calculeren, plannen, inventariseren, monitoring,
wet- en regelgeving en bestekken. De vakken worden
integraal, in samenhang, aangeboden.

Examinering
De deelnemer rondt af met een ‘Werkproces-examen’,
een ‘Proeve van Bekwaamheid’ voor het vakinhoudelijke
deel en een landelijk kennisexamen. De deelnemer sluit
vakken Nederlands, rekenen en Engels af met een landelijk
schriftelijk examen en een instellingsexamen. Examens
Nederlands en rekenen zijn op 3f-niveau. Het examen
Engels: lezen en luisteren op B1 niveau, schrijven, spreken
en gesprekken voeren op A2 niveau. De vakken loopbaan en
burgerschap worden afgesloten via het prestatiedossier.

