Keuzedeel Afvalwater

Communicatieplan scholen
Hoe bereik ik waterschappen voor stageplekken?
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Inleiding
Nederland leeft duurzaam met water. We zijn wereldleider in watertechnologie en worden gezien als
expert op dit gebied! Laten we dit ook zo houden!
Omdat we met steeds meer mensen samen wonen, produceren we ook steeds meer afvalwater. Dit
afvalwater kan niet zomaar geloosd worden. Om het gebruik van water duurzaam en milieubewust
te houden is het nodig dat hier mensen goed voor worden opgeleid. In de toekomst komt er namelijk
een groot tekort aan vakmannen met kennis over het specialisme Water. Daarom hebben diverse
scholen, waterbedrijven en opleidingsinstituten de handen ineen geslagen en het keuzedeel
Afvalwater ontwikkeld. Dit keuzedeel geeft de mbo-student handvaten om essentiële kennis op te
doen over de verwerking van afvalwater, hetgeen op langere termijn de baankansen voor de student
zeker zal vergroten.
Deze studenten gaan graag stage lopen bij een Waterschap, maar ook een Waterschap heeft er baat
bij als studenten bij hen stage komen lopen. Dit keuzedeel biedt een kans voor studenten om zich te
specialiseren in Afvalwater. In dit communicatieplan kunt u lezen hoe u Waterschappen op
verschillende manieren kunt bereiken om stageplekken te realiseren voor uw studenten.

Opzet Keuzedeel Afvalwater
In de opzet start het keuzedeel Afvalwater met verbredende kennis door middel van lessen op
school. Vervolgens loopt de student een lintstage, een combinatie van stage en lessen op school.
Hiermee kan de student de theorie direct in de praktijk brengen. Het keuzedeel wordt met een
verdieping afgerond waar gedurende de theorielessen regelmatig een excursie wordt georganiseerd.

De student krijgt 240 sbu uren voor het keuzedeel Afvalwater. In deze uren loopt hij stage, volgt hij
theorielessen en voert hij opdrachten uit. Na dit keuzedeel kan de student de procesoperator
afvalwater ondersteunen bij het beheren en controleren van het zuiveringsproces.

Kernboodschap
Studenten kiezen voor een baan in de watersector. Investeer in mogelijk nieuwe werknemers en
biedt een stageplek aan studenten.

Doelgroepen
•
•
•

Mbo-studenten met als studierichting: (allround) operationeel technicus, Procesoperator C.
Personeelsafdeling, dit kan bij elk waterschap net wat anders heten.
Teamleiders bij Waterschappen

Communicatiemiddelen
Ter ondersteuning zijn er twee folders ontwikkeld:
•
•

voor studenten, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat het keuzedeel inhoud. Deze folder is
geschikt om eventueel uit te delen aan geïnteresseerde studenten.
voor de Waterschappen, waarin wordt uitgelegd wat het keuzedeel voor het Waterschap kan
betekenen en wat het keuzedeel inhoud.

Overzicht Waterschappen
Nederland is verdeeld in 21 Waterschappen. Elk waterschap heeft vaak meerdere
waterzuiveringsinstallaties waar mogelijkheden zijn voor een student om stage te lopen.
Op onderstaande pagina kunt u een overzicht vinden van alle waterschap en welk waterschap bij u in
de buurt zit.
https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/

Communicatie ideeën richting Waterschappen
Vacaturepagina opzoeken op de website
Vrijwel alle waterschappen hebben op hun website een speciale vacaturepagina, vaak ook voor het
lopen van stage. Hier staat alle informatie over stage lopen bij het waterschap. Staat er niets over
De vacaturepagina vind u door op de site van het waterschap te gaan naar ‘Over het waterschap’ of
‘Werken bij het waterschap’.

Contact opnemen met de personeelsafdeling
Elk Waterschap heeft een personeelsafdeling. Zij kunnen u verder helpen wie u binnen de organisatie
moet hebben voor uw stagiaire.

Informeren bij het stagebureau op school
Heeft uw school een stagebureau? Vaak zijn er dan al contacten gelegd met het dichtstbijzijnde
waterschap, omdat een waterschap vaak een populaire stageplek is. U kunt bij uw stagebureau
informeren of deze al contacten heeft en of er mogelijkheden zijn voor uw student om stage te lopen
bij een waterschap bij een waterzuiveringsinstallatie.

Webinars
Het is mogelijk dat u niet de benodigde kennis in huis heeft om het Keuzedeel aan te kunnen bieden
aan uw studenten. CIV Water biedt daarom webinars aan, lessen via bijvoorbeeld Skype of Zoom.
Docenten en studenten kunnen dan lessen volgen die live aangeboden worden door een ervaren

docent van MBO Life Sciences in Leeuwarden. Op deze manier hoeft u niet alle kennis over water in
huis te hebben en kan u op deze manier ook zelf kennis vergaren op het gebied van water.

Andere stagemogelijkheden
Het is mogelijk om in een ander bedrijf dan een waterschap stage te lopen. Verschillende grotere
productiebedrijven hebben hun eigen waterzuivering. Zo mogen sommige productiebedrijven pas
water lozen op het riool als het voldoende gezuiverd is.

Ontwikkelpartners keuzedeel
Keuzedeel Afvalwater is ontwikkeld in samenwerking met CIV Water, het Friesland College, MBO Life
Sciences, Van Hall Larenstein, Wateropleidingen, Waterstromen, Deltion College, Waterschap
Zuiderzeeland, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn & IJssel en de Vereniging van
Zuiveringsbeheerders.

Start
Het keuzedeel wordt vanaf september 2019 aangeboden op scholen die het keuzedeel opnemen in
hun aanbod richting de studenten.

Vragen?
Voor vragen, ondersteuning of onduidelijkheid kunt u altijd contact opnemen met CIV Water. Wij
denken graag met u mee. Mail naar info@civwater.nl of bel naar 058 – 744 0223 of kijk op
www.civwater.nl.

