Keuzedeel Afvalwater

Communicatieplan Waterschappen
Hoe bereik ik mbo-studenten en scholen?
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Keuzedeel Afvalwater
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. Studenten weten dat niet altijd en ook scholen zijn zich niet altijd bewust
van het bestaan van dit keuzedeel. In dit communicatieplan kunt u lezen hoe u de student op
verschillende manieren kunt bereiken om stage te komen lopen bij uw Waterschap.

Wat is een Keuzedeel
Een mbo-opleiding bestaat niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meer keuzedelen. Met
keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Keuzedelen geven flexibiliteit.

Ze kunnen snel worden ontwikkeld en daarmee wordt ingespeeld op innovaties, maatschappelijke
ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.

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
Kies voor een baan in de watersector. Kies het keuzedeel Afvalwater en kom stage lopen bij een
Waterschap.

Doelgroepen
•
•
•

Mbo-studenten met als studierichting: (allround) operationeel technicus, Procesoperator C.
Decanen van scholen. Decanen helpen studenten met het kiezen van studierichtingen
Leerkrachten / mentoren

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 ROC-scholen
ROC staat voor Regionale opleidingscentra. Deze zogeheten grijze mbo-scholen kunnen dit keuzedeel
aanbieden. Klik op de onderstaande link om te kijken welke school bij u in de buurt zit.
https://www.mboraad.nl/kaart-mbo-scholen

Communicatie ideeën richting scholen
Scholen, decanen en leraren/mentoren zijn zich vaak niet bewust van het bestaan van alle
keuzedelen. Voor het vinden van een stagiair Afvalwater kunt u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde mbo-school om te informeren of ze geïnteresseerd zijn om het keuzedeel Afvalwater
aan hun studenten aan te bieden. Er zijn meerdere manieren om scholen te benaderen:
•
•
•
•

De meeste scholen hebben een stagebureau om externe stages te organiseren en te
coördineren. Zij kunnen u vaak ook verder helpen met de onderstaande ideeën.
Een decaan helpt studenten met hun toekomstige carrière. Als de decaan bekend is met het
keuzedeel Afvalwater kan hij/zij een student aanbevelen wiens interesse daar (mogelijk) ligt.
Mentoren kennen hun mentorklas ook goed en kunnen u helpen om een geschikte
studenten te vinden om het keuzedeel Afvalwater te volgen.
U kunt een keer aansluiten bij een teamoverleg van docenten om de kansen voor studenten
bij een Waterschap toe te lichten.

•

U kunt vragen of er een artikel op het intranet voor de studenten mag worden geplaatst om
ze te enthousiasmeren voor het keuzedeel Afvalwater.

Docenten staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden voor hun studenten. Scholen hebben ook
vaak diverse activiteiten voor studenten waar een Waterschap zich bij kan aansluiten en kan
profileren als een interessante stage- en werkplek:
•
•
•
•

Carrièremarkten voor studenten
Een presentatiestand in de pauze in de kantine
Een presentatie voor de klas over wat een Waterschap kan betekenen voor een student.
Aanwezig zijn met een stand op de Open Dagen van een school, om zo toekomstige
studenten enthousiast te maken voor carrière bij het Waterschap.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde school voor meer informatie en mogelijkheden.

Andere communicatie ideeën
De meest voor de hand liggende manier om stagiaires te vinden voor het keuzedeel Afvalwater is via
de scholen. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende manieren om stagiaires te vinden.
•
•
•

•

Stage vacature uitzetten waarin studenten worden gevraagd die dit keuzedeel volgen.
Een social media campagne (Facebook, Snapchat, Instagram) waarin stage lopen bij het
Waterschap en ook het keuzedeel worden gepromoot.
Een open dag bij een Waterzuiveringsinstallatie organiseren, zodat het publiek kan zien hoe
het is op een waterzuiveringsinstallatie. Hier kunt u prima promoten dat u stagiaires zoekt
voor het keuzedeel.
De meeste Waterschappen hebben een afdeling Communicatie. U kunt hen vragen met u
mee te denken voor meer creatieve ideeën om studenten te benaderen.

Webinars
Het is mogelijk dat een school zegt dat ze de benodigde kennis niet in huis hebben om het Keuzedeel
aan te kunnen bieden. 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 de school niet alle kennis over
water in huis te hebben en kunnen ze op deze manier ook zelf kennis vergaren op het gebied van
water.

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.

