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Zoet-zout

‘Waterbeheerders en hoger onderwijs:  
hoe kunnen we elkaar versterken?’ Dat  
was het thema van de bijeenkomst van  
het Zoet-zoutplatform op donderdag  
29 januari 2015 in Seats2Meet in Utrecht. 
Een wat minder inhoudelijk thema dan u 
van ons gewend bent - onze bijeenkom-
sten gaan doorgaans over het herstel van 
zoet-zoutovergangen en het verziltings-
vraagstuk - , maar een thema dat zich 
nadrukkelijk richt op de toekomst. En  
niet zonder reden. We hebben bewust  
voor de relatie tussen de watersector en  
het onderwijs gekozen, omdat veel van  
onze collega’s de komende jaren met 
pensioen zullen gaan. Om antwoord te 
kunnen blijven geven op diverse complexe 
watergerelateerde kennisvragen zijn nieuwe 
professionals nodig. Daarom hebben we 
voor de organisatie van deze bijeenkomst 
samenwerking gezocht met Wageningen 
UR, Delta Talent (de veldacademie voor 
water en natuur) en vertegenwoordigers van 
hbo-wateropleidingen, waaronder Van Hall 
Larenstein (VHL), Hogeschool Rotterdam 
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Jan Kruijshoop
voorzitter van het Zoet-zoutplatform

(HRO) en Hogeschool Zeeland (HZ).
De bijeenkomst stond in het teken van  
de ontmoeting tussen waterbeheerders en 
het hoger onderwijs. Maar daarnaast had  
de bijeenkomst tot doel antwoorden te vin-
den op de volgende vragen: 1. Hoe sluit het 
onderwijs aan op de benodigde kennis van 
het waterbeheer in relatie tot de zoet-zout-
thematiek? 2. Hoe wordt het waterbeheer 
betrokken bij de opzet en inhoud van het 
onderwijs? 3. Hoe kunnen we de samen-
werking verbeteren?

In deze courant kunt u lezen wat er op de 
bijeenkomst is besproken: de inleiding op 
het thema door Rijkswaterstaat, de kennis-
vragen van waterbeheerders, de praktijk-
gerichte projecten van vier studenten,  
de opbouw van het onderwijs, de gespreks-
rondes en de oogst. Ook kunt u de bevin-
dingen lezen van tien interviews, die ter 
voorbereiding op de bijeenkomst zijn 
gehouden met vertegenwoordigers van 
beleid, water beheer, natuurbeheer en 
onderwijs.

Ondanks het barre winterweer was de 
bijeenkomst met zo’n 50 belangstellenden 
weer goed bezocht. Voor mij een duidelijk 
signaal dat ‘Zoet-zout’ een mooi platform is 
om te inspireren, kennis te delen, te netwer-
ken en om intenties en suggesties concreet 
te maken door met een aantal partners uit 
het netwerk vervolgafspraken te maken. 
Ik dank ten slotte alle deelnemers voor 
hun aanwezigheid en bijdragen en hoop 
iedereen weer te ontmoeten op de volgende 
platformbijeenkomst.



Interviews en bevindingen

Om de vraagstelling voor de zoet-zoutbijeenkomst aan te scherpen, 
heeft het platform voorafgaand aan de bijeenkomst tien gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers vanuit beleid, waterbeheer, natuur-
beheer en onderwijs. Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen.

Beleid
Rijkswaterstaat kiest bewust voor het aantrekken van pas 
afgestudeerde academici en hbo’ers. Rijkswaterstaat heeft 
een kennisboom ontwikkeld, met daarin een uitwerking 
van de benodigde kennisgebieden. Die maakt het mogelijk 
aan te geven wat er aan kennis en vaardigheden wordt 
gevraagd en onderwijs beter op de praktijk te laten 
aansluiten. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid 
om universiteiten en hogescholen hierover te informeren. 
Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat 
onderwijs ook hoog op de agenda. Vooral op de vraag naar 
innovatie vanuit de watersector zou het onderwijs creatiever 
moeten inspringen. Watereducatieprojecten en (regionale) 
netwerken, waarin overheid, markt en kennisinstellingen 
met elkaar aan tafel zitten om vraag en aanbod op elkaar  
af te stemmen, kunnen voor de nodige creatieve impulsen 
zorgen. Verder wordt opgemerkt dat waterbeheerders 
overwegend gericht zijn op techniek, wat jongeren minder 
aanspreekt. De waterbeheerders zouden het watervak 
aantrekkelijker voor studenten kunnen/moeten maken, 
bijvoorbeeld door het vak te plaatsen in een maatschappe-
lijk-economische context en meer aandacht te hebben voor 
bijvoorbeeld klimaatverandering en natuur. Elementen uit 
het Deltaprogramma bieden hiervoor uitstekende kapstok-
ken en kansen die verder kunnen worden uitgewerkt.

Waterbeheer
Vanuit het beheer wordt de aanpak steeds integraler en  
met meer maatschappelijke waarde. Door de samenleving 
te betrekken, diverse belangen met elkaar in evenwicht  
te brengen en samen te werken met andere overheden, 
marktpartijen en kennisinstituten wordt deze meerwaarde 
gerealiseerd. Beheerders merken op dat voorheen alle 
benodigde kennis in eigen huis was. Door de forse 
taak stelling - krimpende budgetten en een andere rolopvat-
ting - moet nu veel meer kennis uit de markt worden benut. 
De eigen werkzaamheden zijn verlegd naar het aansturen  
en controleren van opdrachtnemers. Dit betekent dat een 
ander type werknemer nodig is, eerder projectmanagers dan 

inhoudelijk deskundigen. Beheerders vragen zich af of dat 
goed is: je kunt een opdracht alleen goed in de markt zetten 
als je scherp genoeg formuleert, waarvoor je dus zelf een 
behoorlijke portie kennis in huis moet hebben. Kortom: 
het is cruciaal dat kennis voorhanden blijft. Om dat te 
realiseren moeten studenten geïnteresseerd worden voor  
en opgeleid worden in ‘integraal waterbeheer’. Dat gebeurt 
al, maar vooralsnog gaat het daarbij vooral om individuele 
inspanningen.

Natuurbeheer
Een geïnterviewde natuurbeheerder is niet bang voor 
onvoldoende technisch personeel. Hij wijst wel op het feit 
dat er in Nederland de komende jaren voor zo’n € 30 miljard 
aan waterinfrastructuur moet worden vervangen en dat dat 
geld er eenvoudigweg niet is als dat gebeurt op de manier 
waarop dat de afgelopen eeuw is gedaan. Het moet anders 
en het kan anders, door bijvoorbeeld meer gebruik te 
maken van de veerkracht van het watersysteem zelf. Daarbij 
gaat het om de vraag hoe mensen straks zijn geschoold,  
om integraliteit, om het verbinden van functies en de 
synergie die dat oplevert. Op dit moment zijn er nog te 
weinig mensen die én aan de technische kan van water-
management zijn geschoold én voldoende afweten van  
de manier waarop je natuurwensen of, breder, maatschap-
pelijke wensen kunt vertalen in watermanagement.

Een werkgroep overlegt over de relatie tussen onderwijs en waterbeheer
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Onderwijs
Vanuit het onderwijs wordt het belang van de relatie met  
de watersector volledig onderstreept. Er vinden veel 
ontwikkelingen plaats op het snijvlak van beide werelden. 
Het onderwijs moet die ontwikkelingen volgen en daarop 
verder inspelen. Vakinhoudelijke kennis is en blijft nodig, 
naast managementvaardigheden om projecten te leiden. 
Verder ziet het onderwijs dat vooral op regionaal niveau de 
samenwerkingsverbanden moeten worden aangetrokken. 
Daar kunnen onderwijs en waterbeheer elkaar het beste 
versterken. Dit sluit ook aan bij ontwikkelingen binnen  
het waterbeheer, dat zich op dit moment meer richt op 
regievoering dan op uitvoering. Het onderwijs kan daarop 
inspelen door het curriculum te voeden met problemen uit 
het werkveld en de watersector hierbij actief te betrekken. 
Volgens het onderwijs is er een landelijk profiel voor 
watermanagementopleidingen en zijn er diverse curricula 
met veel aandacht voor ecologie en ecologisch onderzoek. 
Opgemerkt wordt verder dat er in de opleidingen meer 
nadruk wordt gelegd op ondernemerschap; bij samen-
werkingen wordt niet meer alleen gezocht naar traditionele 
partijen, zoals Rijkswaterstaat, maar ook naar andere 
(markt)partijen. Het onderwijs ziet een veranderende 
watersector. De overheid voert minder taken zelf uit en  
zet meer opdrachten in de markt. Dat vraagt van kennis-
instellingen dat zij meebewegen met de veranderende 
behoefte op de arbeidsmarkt. Inhoudelijke kennis staat 
voorop, maar het kan geen kwaad studenten daarnaast  
ook toe te rusten met kennis over ondernemerschap, 
communicatie, maatschappelijke ontwikkelingen, etc.

Huidige situatie
• Waterbeheer

 - is overwegend gericht op techniek en vakinhoude-
lijke deskundigen; dat spreekt studenten minder 
aan;

 -  heeft alle kennis in huis;
 - lijkt een statisch, gesloten bolwerk;
 - legt de nadruk op uitvoeren.

• Onderwijs
 - Is gericht op opleiden, met de nadruk op 

vakinhoudelijke kennis.

Gewenste situatie
• Waterbeheer

 - richt zich op een integrale nationale en inter-
nationale aanpak vanuit een maatschappelijk-
economische context;

 - creëert meerwaarde door de omgeving te 
betrekken en kennis van buiten te halen en te 
benutten;

 - maakt een omslag van zelf doen naar regievoering 
in samenwerkingsverbanden;

 - maakt, naast techniek, meer gebruik van de 
veerkracht van het (natuurlijke) systeem.

• Onderwijs
 - Beweegt mee met veranderingen en speelt in op 

de vraag vanuit de watersector naar een integrale 
en innovatieve aanpak.
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‘De vrijblijvende samenwerking tussen 
watersector en onderwijs moet afgelopen zijn’
De instroom van jonge professionals bij Rijkswaterstaat is volstrekt 
ontoereikend. Daarvoor waarschuwde Rein van der Kluit, oud hoofd-
ingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat.

Van der Kluit schetste de urgentie. Volgens hem is de positie 
van waterbeheer in het geding. Uit onderzoek is gebleken 
dat de watersector de komende jaren duizenden mensen 
nodig heeft. Voor bepaalde vacatures weet Rijkswaterstaat 
al zeker dat ze niet vervuld kunnen worden. Ook aan de 
onderwijskant ontstaat druk: dat moet er immers voor 
zorgen dat zijn curricula blijven aansluiten op de arbeids-
markt. De watersector en het onderwijs hebben elkaar dan 
ook hard nodig om deze urgente problematiek op te lossen 
en de vrijblijvende samenwerking tussen de watersector en 
het onderwijs moet afgelopen zijn. Gelukkig ziet Van der 
Kluit wel een grote bereidheid om samen te werken: ‘Er zijn 
kansen genoeg. Het moet, het kan, en we willen het ook.’

Hans Jeekel, strategisch adviseur kennis- en informatiema-
nagement Rijkswaterstaat, herkent de spanning tussen de 
watersector en het onderwijs. Hij legde uit dat de strategie 
van Rijkswaterstaat twee invalshoeken kent: bekendheid  
op de arbeidsmarkt en nadruk op kennisontwikkeling. 
‘Wij verwachten de komende jaren inderdaad een grote 
uitstroom van deskundigen: tussen 2015 en 2021 ongeveer 
1200 veelal hoog opgeleide medewerkers. We zullen dus 
ook instroom van kerndeskundigen op het gebied van 
waterveiligheid, bouwtechnologie, assetmanagement en 
verkeersmanagement nodig hebben, zo’n 100 jonge hbo’ers 
en academici per jaar. Maar we hoeven niet voor elke voor 
ons relevante deskundigheid mensen in huis te hebben. 
Daarvoor kunnen we ook een beroep doen op kennis-
instellingen en de markt.’ Overigens gaf Jeekel wel aan dat 

instroom moet worden gecombineerd met een krimpende 
organisatie, gezien de taakstellingen vanuit het kabinet. 
‘Hopelijk kan ervoor gekozen worden om tijdelijk boven 
de formatie te gaan zitten, om daarmee het invoegen en 
opleiden van nieuw personeel mogelijk te maken.’

Arbeidsmarkt
Om de instroom te bevorderen heeft Rijkswaterstaat met  
zes universiteiten langjarige relaties. Werkprogramma’s, 
stages, afstudeermogelijkheden, (gast)colleges en deel-
tijdaanstellingen moeten Rijkswaterstaat voor studenten 
openen. De contacten tussen Rijkswaterstaat en de hbo’s 
lopen vooral via de regionale directies. Ook voor het hbo 
geldt dat Rijkswaterstaat zorgt voor afstudeermogelijkheden 
en stages, en dat er (gast)colleges worden gegeven.

Kennisontwikkeling
De kennis die Rijkswaterstaat nodig heeft voor zijn primaire 
processen zijn geordend in een zogenoemde kennisboom 
en in achttien hoofdkennisvelden. Per hoofdkennisveld 
inventariseert Rijkswaterstaat op dit moment welke 
kennisvragen er leven voor universiteiten en hogescholen. 
Rondom die kennisvragen worden programma’s ontwikkeld 
(bijvoorbeeld ‘RiverCare’ met de Universiteit Twente en 
‘Next Generation Infrastructures’ met de TU Delft).

Rein van der Kluit en Hans Jeekel

De krimpende organisatie moet worden 
gecombineerd met nieuwe instroom.
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Veel behoefte aan specifieke kennis,  
veel behoefte aan regie
Vanuit waterbeheer werd er een overzicht gegeven van alle lopende 
uitdagingen en projecten en is ingegaan op de behoefte aan (specifieke) 
kennis bij het dagelijkse beheer. De constatering is dat er aan de ene kant 
kennis verdwijnt, terwijl er aan de andere kant veel kennisvragen zijn, 
waarop antwoorden gevonden moeten worden. Je kunt kennis op de 
markt halen, maar dat vereist - naast deskundig opdrachtgeverschap - 
eveneens vakinhoudelijke kennis.

opgaven te realiseren is kennis nodig, bijvoorbeeld over 
processen van zoutindringing in het oppervlakte water-
systeem of over statistiek over het optreden van verzilting.

Landbouw en zoet-zout
Lodewijk Stuyt, Alterra, legde de relatie tussen de landbouw 
en zoet-zout uit. Om de zoutgevoeligheid per teelt vast te 
stellen moet je kennis hebben over het zoutgehalte van 
bodemvocht. We weten al veel, vindt Stuyt. En het nieuwe 
Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en 
Klimaat (NKWK) helpt om Nederland klimaat- en waterro-
buust te maken en te houden. Maar we zouden nog meer 
moeten doen aan kennisuitwisseling. Ook zijn er nog veel 
uitdagingen voor de jonge generatie.

Waddengebied
Gerard Janssen, adviseur bij Rijkswaterstaat, houdt zich 
bezig met het waterbeheer van het Waddengebied. 
Dat betekent onder meer herstel van estuariene gradiënten, 
ecologie, visziekten, verontreiniging, kwelder- en duin-
beheer. Volgens Janssen is integraal denken het uitgangs-
punt. Daar volgen specifieke beheervragen (‘Wat is de 
ecologische toestand van het Waddengebied?’) en speci-
fieke kennis vragen (‘Wat is de kwaliteit van beschermde 
habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten in 
het Waddengebied?’) uit. Deze vragen gaan volgens Janssen  
nog te ongestructureerd de wereld in. Regie is nodig.

Rijke Waddenzee
Herman Wanningen, zelfstandig adviseur bij het 
Programma naar een Rijke Waddenzee, gaf een overzicht 
van de uitdagingen voor het Waddengebied en de daarbij 
behorende specifieke kennisvragen, bijvoorbeeld over 
primaire vismigratieroutes, over de efficiency van vismigra-
tie en over de functie van bepaalde habitats. Duidelijk werd 
dat er nog veel onbekend is en dat er veel kennis nodig is.

Verziltingsvraagstukken
Neeltje Kielen, senior adviseur water en ruimtegebruik bij 
Rijkswaterstaat, staat voor opgaven in het verziltingsgevoe-
lige deel van het Hoofdwatersysteem: de Deltabeslissingen 
zoetwater moeten worden uitgevoerd en er moet rekening 
worden gehouden met klimatologische en socio-economi-
sche ontwikkelingen en ontwikkelingen in het watersys-
teem vanuit andere belangen, zoals havenontwikkeling, 
vaarwegverdieping, scheepvaart en ecologie. Om deze 

Herman Wanningen Lodewijk Stuyt

Neeltje Kielen Gerard Janssen
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Waterschappen: educatieve projecten
Ook waterschappen worstelen met (zoet-zout) kennis-
vragen. Dat vertelde Bram Rosenbrand, beleidsadviseur  
bij de Unie van Waterschappen. ‘Wij hebben te maken  
met allerlei ontwikkelingen, zoals bodemdaling, verdro-
ging, toenemende bebouwing en intensievere land- en 
tuinbouw. Dat levert tal van vragen op. Bijvoorbeeld over  
de effectiviteit van de opslag van regenwater in de bodem  
of over zouttolerante teelten.’ In Nederland is er volgens 
Rosenbrand fascinatie voor water. ‘Dat moeten we 
vast houden en overbrengen aan kinderen. In het onderwijs 
moeten we van water een beleving maken.’ Dat doen de 
waterschappen in het basis- en voortgezet onderwijs met 
allerlei educatieve projecten: ambassadeurs 
(‘Jeugdwaterschappers’), gastlessen, excursies, sites,  
games, proefopstellingen, docentennetwerken en hulp 
bij werkstukken. Voor het hbo bieden de waterschappen 
stageplaatsen en studiebeurzen aan. ‘Probleem is ook om  
in het onderwijs een plekje te veroveren. Het onderwijs 
wordt immers door tientallen sectoren bestookt.’

Zuidwestelijke Delta
Herman Haas, adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat, 
legde uit dat het werk aan de Delta nooit af is en dat er  
daar dus ook belangrijke ontwikkelingen spelen, zoals  
de uitwerking van de Voorkeursstrategie Deltaprogramma 
Zuidwestelijke Delta en de (ontwerp) Rijksstructuurvisie 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Die ontwikkelingen 
vragen om specifieke kennis. Over de morfologie van de 
Oosterschelde en Westerschelde, de waterkwaliteit van de 
Deltameren, integraal gebiedsbeheer en de interpretatie 
van complexe milieu- en natuurwetgeving. Haas maakte 
onderscheid tussen basiskennis, gebiedskennis en ervaring 
en vaardigheden die nodig zijn om de basiskennis en 
gebiedskennis te kunnen combineren en toepassen. 
Volgens hem is basiskennis voldoende aanwezig, maar 
zitten de gebiedskennis en ervaring en vaardigheden in  
de ‘gevarenzone’. Het is cruciaal de aanwezige kennis 
goed te regisseren.

Bram Rosenbrand Herman Haas

‘Er is nog veel kennis aanwezig, maar we 
moeten meer doen aan kennisuitwisseling 
en borging. Ook zijn er nog veel 
uitdagingen voor de jonge generatie.’
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Vier studenten van uiteenlopende waterstudies en aan verschillende 
onderwijsinstellingen (TU Delft, Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Zeeland) vertelden over hun motivatie voor en ervaringen met ‘water’  
en deelden hun visie op de relatie tussen het onderwijs en de watersector.

Maar eigen initiatief is volgens de studenten van het aller-
grootste belang. Het is echter aan de onderwijsinstellingen 
en werkgevers om in goede onderlinge afstemming iets 
met die initiatieven te doen. Dat lijkt nu nog teveel op ad 
hoc-basis te gebeuren. Terwijl er een structurele vraag is 
naar hoog opgeleid personeel. Des te opmerkelijk was het 
dat een van de studenten aangaf moeite te hebben met het 
vinden van een baan in de watersector.

Voor sommige studenten ontstond hun fascinatie voor 
water al tijdens hun kinderjaren. Andere studenten kozen 
door een meer toevallige samenloop van omstandigheden 
voor een waterstudie. De studenten hechten veel waarde 
aan betrokken (gast)docenten die veel aandacht en tijd 
besteden aan stage- en afstudeermogelijkheden en die in 
de collegezalen komen vertellen over de praktijk van de 
waterwereld. Stages leveren waardevolle werkervaring op 
en dragen ertoe bij dat studenten de juiste toekomstkeuze 
maken. Hun voorkeur gaat uit naar een baan in de (liefst 
internationale) advieswereld.

Langlopende projecten met waterorganisaties ervaren de 
studenten als zeer inspirerend. Daarbij lijken ze niet zozeer 
geboeid te zijn door vakinhoudelijke kennis, maar door het 
verschil dat hun betrokkenheid bij nationale en internatio-
nale projecten kan maken.

De studiebeurzen van de topsector Water - waarvan twee van 
de vier studenten gebruik maakten - zijn een uitstekende 
manier om studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers 
met elkaar te verbinden.

Beeldvorming en imago van de watersector zijn volgens  
de studenten belangrijk. Sommige studenten gaven aan 
het lastig te vinden om een duidelijk beeld te krijgen van 
de sector en de werkmogelijkheden daarin. Hoewel veel 
afgestudeerden een baan in de watersector lijken te vinden 
via hun netwerk, constateerden de studenten ook dat 
ingangen soms ontbreken en dat er behoefte is aan  
vacature-, projecten- en stagebanken.

Studenten minder geboeid door 
vakinhoud, meer door impact

Studenten zijn bezig met een opdracht

Eigen initiatief is van het allergrootste 
belang. Onderwijsinstellingen en 
werkgevers moeten daar vervolgens 
natuurlijk wel wat mee doen.

‘Betrek de watersector bij het  
opstellen van curricula’

‘Watergerelateerde bedrijven zullen naar mijn mening 
meer moeten worden betrokken bij het opstellen van 
het curriculum van de opleiding. Mijn opleiding Delta 
Management is gevormd door de vraag vanuit het 
bedrijfsleven. Dat geeft studenten niet alleen een grotere 
kans op een baan na het voltooien van hun opleiding, 
maar ook een gevoel van wat het bedrijfsleven inhoudt. 
Het voordeel voor het bedrijfsleven is dat ze weten wat ze 
van de studenten kunnen verwachten en dat ze op basis 
van deze kennis mensen kunnen aannemen.’

‘De watersector zou de samenwerking met het onder-
wijs kunnen verbeteren door gastcolleges op hoge-
scholen te geven en door studenten te betrekken bij 
lopende projecten - dus niet projecten die zich al in de 
uitvoeringsfase bevinden. Verder zou de watersector 
meeloopdagen en excursies kunnen aanbieden aan 
eerste- en tweedejaars studenten. Zo worden de lijnen 
tussen de watersector en de hogescholen kort en kun-
nen de studenten proeven aan de watersector.’

Annika Trignol, 3e jaars Delta Management, HZ University of 
Applied Sciences Vlissingen, Delta Academy
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Infrastructuur en Milieu reikt  
negen waterbeurzen uit 

Op 6 februari reikte Peter Heij, directeur-generaal 
Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, negen studiebeurzen uit. Alle uitverkoren 
en veelbelovende studenten volgen een studie-
richting waterbouw of watermanagement aan het 
hbo of de universiteit.

De watersector verdient nieuw opgeleid personeel. 
Binnen de sector werken vele partijen samen om talen-
ten te scouten en jongeren te enthousiasmeren. Als 
de Topsector Water een topsector wil blijven, moet zij 
in de periode 2010-2020 investeren in 40.000 nieuwe 
banen. In het zogenoemde Techniekpact hebben alle 
topsectoren zich gecommitteerd om tot en met 2016 
1000 studiebeurzen uit te zetten. De Topsector Water 
heeft in dit tijdbestek 150 beurzen toegezegd.

Continue instroom
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stáát voor 
de watersector en draagt met de studiebeurzen een 
steentje bij. Een belangrijk doel van het ministerie is 
om jonge mensen te interesseren voor opleidingen in 
de watersector en daarmee samen met de sector een 
continue instroom van goede mensen te garanderen.

Passie en drive
Om in aanmerking te komen voor de waterbeurs 
hebben de studenten moeten pitchen. Alle studenten 
verbonden hun passie voor water met hun drive om bij 
te dragen aan het succes van de campagne Ons Water.

Ambassadeurs
De beurs voorziet de studenten van twee jaar college-
geld en een goed netwerk. Daarnaast kwalificeert de 
beurs de studenten voor een baan in de watersector. De 
beurs daagt hen uit om meer te leren over water, vraagt 
hen ambassadeur te worden en watergerelateerde 
opleidingen bij medestudenten en scholieren onder de 
aandacht te brengen.

Bron: www.topsectorwater.nl

Uitreiking van de waterbeurzen

‘Het onderwijs kan voor meer  
innovatieve ideeën voor de water-
sector zorgen’

‘De watersector en mijn opleiding kunnen elkaar  
versterken door onderling kennis uit te wisselen.  
Ten eerste kan de watersector ervoor zorgen dat het 
onderwijs beter weet wat er op dit moment in het werk-
veld nodig is. Bovendien kan de watersector met gast-
lessen en presentaties door waterprofessionals kennis 
verspreiden. Verder zou een project van een waterorga-
nisatie onderdeel van de studie kunnen worden. En de 
watersector zou een minor kunnen creëren.’

‘Het onderwijs kan voor meer innovatieve ideeën voor 
de watersector zorgen. Bijvoorbeeld door studieprojec-
ten beschikbaar te stellen aan de watersector. En mijn 
studie zou meer aandacht kunnen besteden aan water-
veiligheid in combinatie met natuurontwikkeling. Zo 
kunnen de mensen die straks zijn afgestudeerd ook 
innovatief omgaan met deze toekomstopgave.’

‘De watersector en het onderwijs zouden ten slotte 
beter moeten samenwerken op het gebied van stages 
en afstudeeropdrachten. Op dit moment biedt de 
watersector voor mijn studie nog maar weinig plaatsen 
aan op Blackboard, de centrale informatiewebsite van 
onze opleiding. Er zijn natuurlijk diverse websites  
om stages te vinden, maar Blackboard is voor onze 
opleiding - en ik denk voor meerdere opleidingen -  
de meest gebruikte site.’

Hans Wilpstra, 4e jaars Bos- en Natuurbeheer, Van Hall 
Larenstein Velp 

Annika Trignol

Evelien Martens

Louise Klingen

Joost van Deelen
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Onderwijs en Human Capital-agenda 
moeten beter op elkaar aansluiten
Doceren en onderzoeken zijn de centrale taken van hogere onderwijs-
instellingen. Maar het gaat om meer dan uitsluitend kennis. Bedrijven 
en overheden ontwikkelen business, producten, kennis en maatschap-
pelijke waarden. Dat leidt tot een Human Capital-agenda, waarmee het 
onderwijs iets moet doen. Maar de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt is niet vanzelfsprekend, zo werd geconstateerd, terwijl 
er structurele vraag is naar jonge waterprofessionals.

een project, maar ook door vraagstukken zoals omgang  
met de directe omgeving van een project. Het liefst 
behandelt ze met studenten dit soort vragen op locatie, 
want zo’n omgeving slaat beter aan dan het klaslokaal.  
Ook Duijndam constateert dat studenten een voorliefde 
hebben voor grote innovatieve projecten - de Zandmotor, 
Ruimte voor de Rivier, Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering - liefst met een competitieve uitdaging, zoals  
de Brak is Beter!-challenge.

Dutch Delta Academy
Erica Boers-Gerlings, onderwijsmanager Watermanagement 
Rotterdam, vertelde dat verschillende hbo-wateropleidingen 
sinds twee jaar zijn samengebracht onder de vlag van  de 
Dutch Delta Academy, een samenwerking tussen Hogeschool 
Rotterdam, Van Hall Larenstein en Hogeschool Zeeland.  
De opleidingen blijven weliswaar zelfstandig opereren en 
hebben een eigen aanbod, maar door samen te werken aan 
een landelijk profiel hopen ze meer bekendheid te krijgen.

Human Capital-agenda
Willem den Ouden, directeur van het Centre of Expertise 
Delta Technology aan de Hogeschool Zeeland, gaf aan dat 
het wateronderwijs zijn bestaan enkel ontleent aan de 
maatschappelijke vragen die beantwoord moeten worden. 
Bedrijven en overheden die deze maatschappelijke vragen 
willen oplossen ontwikkelen daarvoor business, producten, 
kennis en maatschappelijke waarde. Dat kan alleen met het 
juiste personeel. Het Centre of Expertise wil de band tussen 
het wateronderwijs en de Human Capital-agenda’s van 
bedrijven en overheden versterken. Daarvoor moet er meer 
aandacht komen voor gastcolleges, onderzoeksprojecten en 
praktijkstages.

WUR
Vier mensen uit het onderwijswerkveld gaven hun visie  
op de relatie met de waterwereld. Eric van Slobbe, docent 
Omgevingswetenschappen aan Wageningen UR, ziet dat 
deze relatie een zeer ad hoc karakter heeft. 
Voorlichtingsactiviteiten lopen via het persoonlijke  
netwerk van docenten en van structuur lijkt weinig sprake  
te zijn. Studenten vinden de watersector nog vrij ‘vaag’, 
willen graag naar het buitenland en betrokken worden bij 
impactvolle projecten. Als je deze studenten wil betrekken 
bij het werkveld, dan is het niet langer voldoende om hen 
kennisvragen voor te leggen. Wat motiveert zijn grote 
thema’s, zoals innovatie en klimaatverandering, met 
concrete opdrachten uit het bedrijfsleven en de sfeer  
van ondernemerschap. Van Slobbe noemt in dit verband  
twee toonaangevende projecten: Building with Nature  
en Climate-KIC.

Delta Talent
Elma Duijndam, Delta Talent, legt de nadruk op het 
bijbrengen van managementvaardigheden die verder gaan 
dan inhoudelijke waterkennis. Zij ziet dat studenten niet 
alleen gemotiveerd raken door de technische details van 

Eric van Slobbe Erica Boers-GerlingsElma Duijndam Willem den Ouden
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De oogst

De bijeenkomst van het Zoet-zoutplatform had een hoog energieniveau. 
Aan het einde van de middag bleek dat de bijeenkomst een nieuwe 
impuls heeft gegeven aan de relatie tussen waterbeheerders en het hoger 
onderwijs: er is een basis gelegd voor versterking van de samenwerking 
en er zijn concrete vervolgafspraken gemaakt. Hieronder vindt u de 
belangrijkste resultaten.

Vervolg
Aan het einde van de bijeenkomst zijn er afspraken met een 
aantal deelnemers aan het platform gemaakt om in twee à 
drie vervolggesprekken de oogst van de dag nader te gaan 
concretiseren. Hiermee wordt er een zo concreet mogelijk 
vervolg aan de dag gegeven. Rijkswaterstaat zal hiertoe het 
initiatief nemen.

• Er is in Nederland veel waterkennis aanwezig, maar die 
wordt onvoldoende ontsloten. Waterbeheerders hebben 
diverse kennisvragen, maar die gaan (nog) ad hoc en 
ongestructureerd de wereld in. Er is dan ook een 
duidelijke behoefte aan een kennisagenda en aan  
(meer) interactie tussen het onderwijs en de waterwereld.

• De interactie en de matchmaking tussen de waterwereld 
en het onderwijs kan op diverse manieren worden 
verbeterd. Als voorbeelden worden genoemd gastdocent-
schappen, stages, lezingen, banenmarkten, langjarige 
samenwerkingen rondom thema’s en (onderzoeks)
projecten, en de creatie van proeftuinen/projecten in het 
onderwijs met verschillende studenten in verschillende 
stadia van hun studie.

• De relatie tussen de watersector en het onderwijs kan  
ook versterkt worden door vanuit de Human Capital-
agenda van bedrijven en overheden te werken. Het 
waterwerkveld moet duidelijk maken welke verwachtin-
gen het heeft over kennis, vaardigheden en attitude van 
studenten (waarbij moet worden opgemerkt dat er niet 
één type waterprofessional is; Rijkswaterstaat zoekt 
bijvoorbeeld andere professionals dan een adviesbureau). 
Op die manier wordt het werkveld betrokken bij de 
ontwikkeling van curricula en in die zin is het werkveld 
opdrachtgever voor het onderwijs. 
Onderwijsprogramma’s moeten flexibel zijn, zodat ze 
snel kunnen inspringen op veranderende verwachtingen 
en wensen vanuit het waterwerkveld.

• Waterbeheerders redeneren nog teveel vanuit zichzelf en 
zouden meer naar de wensen van de young professionals 
moeten kijken. Imago speelt daarbij een belangrijke rol: 
hoe zet een waterbeheerder zichzelf in de markt? 
Opgemerkt werd dat kennisvragen over het algemeen 
niet, en toonaangevende projecten wél tot instroom 
leiden. Hier kan een andere manier van communiceren 
bij helpen. Denk daarbij aan het duiden/framen van 
concrete informatie gerelateerd aan de beleving van 
young professionals, centrale aanspreekpunten/
contactpersonen en vacature-, projecten- en 
stagebanken.

Waterwonderen: wordt  
ambassadeur of gastspreker!

De Nederlandse watersector biedt verbazingwekkende 
wateroplossingen die wereldwijd nuttig zijn! Maar 
jongeren denken nog niet snel aan een carrière in de 
watersector. Daarom heeft de sector besloten in het 
programma Human Capital Water & Delta gezamenlijk 
jongerenactiviteiten te ondernemen. Eén daarvan is de 
campagne Waterwonderen. Deze campagne verbindt 
alle individuele activiteiten vanuit de sector gericht op 
jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, met primaire 
aandacht voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. 
Doel is meer scholieren te stimuleren te kiezen voor 
een opleiding en loopbaan in de watersector. Wij  
zoeken ambassadeurs en gastsprekers. 
Professionals die jongeren bewust maken van het 
belang van water en waterbeheer in Nederland. Wilt 
u zo’n inspirerende Waterwonderenambassadeur of 
Waterwonderengastspreker worden? Lijkt het u leuk 
om af en toe voor de klas te staan en kunt u enthousiast 
en helder vertellen over uw werk als waterprofessional 
of over een ander wateronderwerp? Meldt u zich dan 
aan!

Informatie
• Over ambassadeur worden: 

Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl 
www.waterwonderen.nl

• Over gastspreker worden: 
Reina Kuiper, kuiper@sme.nl  
Neeldert van Laar, laar@sme.nl 
www.watereducatie.nl
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Volgende platformbijeenkomst 
In de tweede helft van 2015 vindt de volgende bijeenkomst 
van het Zoet-zoutplatform plaats. Op dit moment is er nog 
geen datum vastgesteld. We houden u op de hoogte, onder 
meer via onze website.

Deelnemerslijst
De deelnemerslijst van de bijeenkomst van 29 januari 
2015  is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Zoet-
zoutplatform, Jolanda de Ridder (zoetzout@rws.nl).

Colofon
Deze courant is een uitgave van Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving. De courant heeft als doel 
bekendheid te geven aan kennisontwikkeling, beleid en 
uitvoering met betrekking tot herstel van zoet-zoutovergan-
gen en het verziltingsvraagstuk. De weergegeven meningen 
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het beleid van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geheel of gedeelte-
lijk overnemen van artikelen is toegestaan, mits met 
bronvermelding.

Contactpersonen zoet-zoutplatform

Herman Haas, Rijkswaterstaat
herman.haas@rws.nl

Jan Kruijshoop, Rijkswaterstaat
jan.kruijshoop@rws.nl

Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met:

Marten Smid, Rijkswaterstaat
marten.smid@rws.nl

Eric van Slobbe, WUR 
eric.vanslobbe@wur.nl

Jeroen van Herk, namens Delta Talent 
jeroen@linkitconsult.nl

Foto’s in dit nummer: 
Michiel Ton

Foto studenten bezig met een opdracht:
Elma Duijndam, ARK Natuurontwikkeling

Foto uitreiking waterbeurzen:
Marike Nijveld, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat  
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl  
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) 
maart 2015 | wvl0315ll020
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