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De opleiding WAM is een jonge opleiding die wordt aangeboden sinds het cursusjaar 2008/2009.
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de opleiding is in 2008 een nut- en noodzaakonderzoek
verricht, en zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het werkveld van de watermanager.
Hieruit kwam duidelijk de behoefte aan een watermanager naar voren die integraal kan werken aan
het ontwerpen, realiseren en beheren van infrastructurele projecten en grootstedelijke gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief water. De topsector water geeft aan dat deze behoefte alleen maar
groter is geworden. De Topsector heeft Deltatechnologie als speerpunt geïntroduceerd, waarbij hij
expliciet technologie verbindt met alle aspecten die de fysieke inrichting van het deltagebied raken.
De opleiding heeft haar focus gelegd op het stedelijk waterbeheer omdat water en Rotterdam
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Water vormt een wezenlijk onderdeel van Rotterdam en
speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de stad. De watersystemen staan echter onder druk
en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking is
het water- en rioleringsbeheer een lastige opgave. Het regent vaker en harder, waardoor de kans
op wateroverlast toeneemt. Buitendijkse stedelijke ontwikkeling is aantrekkelijk voor stad en bewoners, maar is een uitdaging voor de waterveiligheid. Langere droge en warme periodes veroorzaken
problemen als paalrot en blauwalg. De gemeente en de waterschappen zoeken in de 'wateropgave'
samen naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het water komt
letterlijk van vier kanten op Rotterdam af; vanuit zee, vanuit de rivieren, vanuit de lucht en vanuit
de bodem. De missie van de stad is om verder te bouwen aan een veilige, aantrekkelijke stad met
een sterke economie: nu en in de toekomst. De missie van de opleiding is om studenten te leveren
die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave, die geldt voor elke (internationale) deltastad,
nu en in de toekomst.
Op basis van het voorbereidend onderzoek zijn in 2008 een competentiematrix en een blauwdruk
voor de opleiding vastgesteld, die als leidraad hebben gefunctioneerd voor de verdere ontwikkeling van de opleiding. Het beroepsprofiel is ongewijzigd gebleven. In 2011/2012 heeft de opleiding
wel de competenties geherstructureerd en geherformuleerd. Hierdoor sluiten de competenties
beter aan bij de kennisvelden en de terminologie uit de deltatechnologie. Ook is het competentieprofiel aangevuld met meetbare prestatie-indicatoren en niveaus, zodat er sprake is van toetsbare
eindkwalificaties. Als gevolg hiervan zijn de leerdoelen voor zowel het werkveld, de docent als de
student helder en herkenbaar. Tevens zijn de Hogeschoolbrede ontwikkelingen met betrekking tot
onderzoeksvaardigheden en toetsing in de opleiding direct verwerkt. Het curriculum is op basis
daarvan doorontwikkeld, maar in de kern niet gewijzigd.
Het opleidingsprofiel is, in nauwe samenspraak met het huidige docententeam, het lectoraat Stad
en water en de werkveldcommissie opgesteld door de curriculumcommissie.
De opleiding WAM maakt deel uit van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). IGO biedt
een breed scala aan professionele bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van de bouw
en de (ordening van de) omgeving in brede zin, met als focus de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke conglomeraties in deltagebieden. Hiermee profileert IGO zich ten opzichte van andere
instituten van de Hogeschool Rotterdam en opleidingsclusters van andere hogescholen met een
vergelijkbaar onderwijsaanbod. IGO werkt nauw samen met het kenniscentrum Sustainable Solutions.
De opleiding werkt daarbinnen vooral samen met het lectoraat Stad en Water.
Erica Boers-Gerlings (onderwijsmanager)
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1.

Beroepsprofiel van de Watermanager

1.1.

Afbakening van het beroepsdomein
De laatste jaren worden er nieuwe eisen gesteld aan de functies in de waterbeheers- en waterbouwsector, zowel op universitair, HBO als MBO-niveau. Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven bestaat een groeiende behoefte aan professionals die goed kunnen opereren op het snijvlak
van de techniek en alle aspecten die de fysieke inrichting van een deltagebied raken. Stedelijk
waterbeheer is volop in ontwikkeling, ook in het buitenland. De kwantiteit en de kwaliteit van het
stedelijk water1 beheersen we, maar vraagt steeds nadrukkelijker aandacht. Voor een duurzame,
klimaatrobuuste, stedelijke leefomgeving is gezien de klimaatverandering en toenemende economische activiteiten en bevolkingsaantallen méér nodig. Wonen en werken in een deltagebied zoals
Nederland brengt extra uitdagingen met zich mee, zeker op lange termijn. Bodemdaling, energievoorziening, watervoorziening en wellicht ook voedselvoorziening komen op de agenda van de
waterbeheerder, naast waterveiligheid, droogte, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en inrichting.
De ontwikkeling van dergelijke gebieden is daarom een steeds complexere zaak geworden. Hierbij
is niet alleen sprake van een toenemende technologische complexiteit maar ook van toenemende
economische, bestuurlijke en maatschappelijke complexiteit: een financiële crisis, inspraakprocedures en internationale wetgeving geven extra dynamiek en complexiteit aan ontwerpopgaven en
implementatievraagstukken. Door deze complexiteit dient de watermanager te beschikken over
kennis van project- en procesmanagement, communicatievaardigheden, onderzoekvaardigheden
en bewust te zijn van het functioneren van organisaties en zijn eigen rol daarin. Om in te spelen
op deze arbeidsmarktbehoefte zijn er sinds 2008 veel initiatieven in het hoger onderwijs geweest
voor het starten van nieuwe opleidingen die voldoen aan deze vraag.
Beroepsbeeld
Het beroepsbeeld is het resultaat van een uitvoerig onderzoek in de beroepspraktijk, dat is uitgevoerd bij de start van de opleiding.2 Nut en noodzaak van het opleiden van watermanagers wordt
ondersteund door onderzoeken van het Nederlands Water Platform (2010) en de Topsector Water
(2011).3 De opleiding WAM leidt binnen het domein van de deltatechnologie4 beroepsbeoefenaren
op tot integrale watermanagers die in een internationale, multidisciplinaire context invulling kunnen
geven aan duurzaam, klimaatrobuust waterbeheer en aan ontwikkeling van deltagebieden. Dit betekent dat watermanagers naast kennis en vaardigheden op het gebied van techniek, ook kennis en
vaardigheden hebben van de economische, ecologische en maatschappelijke en bestuurlijke context.
Rotterdamse profilering
Typerend voor de opleidingen van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) is de focus op
duurzame ontwikkeling van grootstedelijke conglomeraties in deltagebieden.5 Voor het profiel van
WAM betekent dit dat het accent ligt op het stedelijk integraal waterbeheer, zowel nationaal als
internationaal. WAM wil watermanagers opleiden die gedegen kennis en vaardigheden hebben op
drie specifieke themagebieden:
• Deltatechniek: waterketen en watersystemen, waterbeheer (kwaliteit, kwantiteit en veiligheid),
ecologie, hydrologie, hydraulica en ecologie.
• Deltadesign: waterbouw, stedenbouw en planologie, gebiedsinrichting.
• Deltamanagement: omgevingsmanagement, beleid en wetgeving, economie, risicomanagement, assetmanagement.
In bijlage 1 zijn de thema’s inzichtelijk gemaakt.
In lijn met de waterbeheercyclus is er binnen elk thema aandacht voor achtereenvolgens de (voor)
verkenningsfase (visie en beleid), de planvormingsfase (advisering en ontwerp), en de beheeren onderhoudsfase (gebruiken en monitoren). Er is bewust, ter onderscheiding van de opleiding
1

Stedelijk water: oppervlaktewater, grondwater, afstromend regenwater, drinkwater en afvalwater

2

Macrodoelmatigheid van de hbo-opleiding Watermanagement (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,
maart 2008).

3

Het Nederlandse deltatechnologie-cluster. Economische waarde, internationale concurrentiekracht en arbeidsmarktperspectieven (Netherlands Water Partnership, september 2010) en Water verdient het. Advies Topsector
Water (Topsector water, juni 2011).

4

Deltatechnologie= de technologie die het mogelijk maakt te leven, te wonen en te werken in laag liggende del-

5

Hoofdlijnen Strategisch Plan Instituut voor de Gebouwde Omgeving 2013-2016 (IGO, 2012).

tagebieden, zoals Nederland
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 iviele Techniek, beperkte aandacht voor de uitvoeringsfase. Studenten leren vanaf het begin in
C
de opleiding integraal te werken aan de genoemde themagebieden, zodat zij aan het einde van de
opleiding de vraagstukken rond watersystemen op een geïntegreerde wijze kunnen analyseren en
oplossen. Om ervoor te zorgen dat watermanagers deze kennis effectief weten te communiceren
met alle betrokkenen en in te zetten in elk proces, werken zij aan project- en procesmanagement,
onderzoeksvaardigheden en communicatievaardigheden. Specifieke inhoudelijke thema’s zijn
floodcontrol en riskmanagement, adaptief bouwen, stedelijke transitie, maatschappelijke kosten- en
batenanalyse, stakeholdersmanagement en watergovernance. Specifieke internationale deltasteden
waarmee de opleiding werkt zijn Tokyo, Jakarta, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Londen, New York,
New Orleans, Melbourne, Kopenhagen en Manilla.
De Rotterdamse watermanager
Watermanagers dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
de bewoners van stedelijke delta’s. De natuurlijke omstandigheden en de inrichting van het watersysteem6 en de waterketen7 bepalen namelijk samen onder welke omstandigheden mensen kunnen
wonen en werken. Watermanagers ontwerpen en modelleren duurzame stedelijke watersystemen.
Zij houden daarbij rekening met de bestaande situatie en haar functies, de maatschappelijke context, de natuurlijke omstandigheden, de geschiedenis van het gebied en verwachte klimatologische
ontwikkelingen. De basis voor het kunnen ontwerpen van duurzame systemen in complexe en
dynamische stedelijke gebieden wordt gevormd door kennis en inzicht in het gehele watersysteem
en de waterketen én de manier waarop die twee elkaar beïnvloeden.
In de dichtbevolkte verstedelijkte gebieden ontwikkelen watermanagers visies met water, voor
water en door water en maken er plannen voor. Dat kan zowel om waterhuishoudkundig ontwerpen,
stedenbouwkundig ontwerpen gaan als ontwerpen voor waterkunstwerken(sluizen, rioleringen,
dammen, drainage). Ze combineren hun deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening en
civiele techniek tot een samenhangend en duurzaam ontwerp ter vergroting van bijvoorbeeld de
waterveiligheid.
Ze voeren onderzoeken en analyses uit om de keuzes in hun ontwerp goed te onderbouwen en
kunnen verschillende ontwerpmethodieken toepassen.
Bij het maken van het ontwerp stelt de watermanager zich vervolgens altijd de vraag hoe hij deze
daadwerkelijke tot uitvoering krijgt. Met technische maatregelen alleen is het water niet te beheren,
te zuiveren of tot drinkwater te bereiden. Ook de financiering van deze maatregelen moet worden
georganiseerd, de bescherming van de waterkwaliteit en de waterveiligheid moet in wetgeving
worden geregeld, de verantwoordelijkheden voor het besturen en het maken van (politieke) keuzes
moeten worden benoemd, de juiste competenties en deskundigheden moeten hierbij worden ingebracht, en de inspraak van belanghebbenden moet worden geregeld. Ook daar waar de overheid
afwezig is of zich verdergaand terugtrekt zal inzicht nodig zijn in het organiserend vermogen van
( internationale) steden.
Rekening houdend met belangen van stakeholders en aanwezige risico’s zoeken ze naar innovatieve win-win oplossingen zoals waterwonen of geveltuinen. Deze ideeën zijn soms internationaal
geïnspireerd en geïmporteerd dan weer een succes als ‘export product’.
Watermanagers kijken kritisch naar hun eigen ontwerpen en kunnen ook adviseren in elk proces en
binnen elke context voor alle betrokkenen communiceren over voorstellen. In hun aanbevelingen
hebben ze oog voor de stakeholders, de lange termijn, duurzaamheid en de praktische implementatie.
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Positionering in de kolom
Onderstaande tabel geeft globaal de positionering van andere vergelijkebare opleidingen op
MBO, HBO en WO niveau ten opzichte van de bachelor opleiding Watermanagement (WAM).
MBO

HBO

•
•
•
• Watermanagement •
• Civiele techniek
•
•
•

WO
• B Civiele techniek TU Delft
• M Water Science and Engineering,
Water Management, Municipal Water and
Infrastructure) TU Delft
• B International Land- and Water
Kust- en Zeemanagement Leeuwarden
• Bodem, Water, Atmosfeer en Internationaal
Watermanagement Rotterdam (2008)
Land- en Waterbeheer Wageningen
Delta management Vlissingen (2011)
• M Management, Hydrology and Water Quality
Civiel techniek (Tilburg (2011),
Wageningen
Amsterdam, Rotterdam, Zwolle uitstroom • M Climate Studies Wageningen
waterbouw en/of watermanagement)
• M Water Science and Management Utrecht
Aquatische Ecotechnologie Vlissingen
(2012)
Land en watermanagement Rhenen/Velp • M Hydrology (VU Amsterdam)
Climate management Den Haag (2008)
• M Environmental Sciences Transnational
Ecosystem-based Water Management
Nijmegen
• M Project & Process Management in the
Domain of Land and Water (Rheden/Velp)

Tabel 1: Positionering opleidingen in de kolom

De bovengenoemde HBO-opleidingen zijn voornamelijk monodisciplinair, en leiden op tot een vrij
specifiek deelgebied, terwijl WAM een unieke combinatie biedt van deltatechniek, deltadesign en
deltamanagement.
Ter illustratie richten bijvoorbeeld de Civiele Techniek opleiding Rotterdam zich op de waterbouw
met onder andere aandacht voor de hydrologie en hydraulica, Coastal Protection , Building with
Nature en Energie maar geen aandacht is voor hydrologische modellering en geo informatiekunde.
In de opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie, staat de vraag centraal hoe de bestaande
ruimtelijke situatie aangepast kan worden, zodat er effectiever gebruik van de ruimte kan worden
gemaakt die aansluit op de maatschappelijke behoeften. Een aan ruimtelijke ordening verwante
opleiding Delta Management, leidt men bachelors op tot integrale gebiedsontwikkelaars en is daarbij met name gericht op de internationale markt en is volledig Engelstalig. De opleiding Climate
Management richt zich niet specifiek op water, maar op het duurzaam inrichten van de gebouwde
omgeving in een breed perspectief.
De opleiding Watermanagement onderscheidt zich van de andere waterspecifieke opleidingen
doordat hij zich richt op het technisch stedelijk waterbeheer. Dit terwijl Aquatische ecotechnologie
van Hogeschool Zeeland zich profileert op het gebied van ecologie en biologie van de kust en
estuarium, en Land- en watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein zich profileert op
natuur en biologie van de rivieren en land(schap). Tot slot stelt de opleiding watermanagement
scholieren toelaatbaar met zowel en NT, een NG als een EM-profiel. Dit laatste omdat dit passend
is bij de integrale benadering waarbij kennis en vaardigheden op gebied van ruimte en economie
onmisbaar zijn. Ook biedt het de mogelijkheid om de instroom in de technische opleidingen te
vergroten. Onderstaande figuur brengt in beeld hoe de opleidingen die het meest verwant zijn met
watermanagement zich tot elkaar verhouden.

het natuurlijke systeem van oppervlaktewater en grondwater en alle door mensen daarin aangebrachte kunstwerken (bruggen, dijken, gemalen, sloten, enzovoort

7

het onttrekken, gebruiken, inzamelen, zuiveren en lozen van water (vooral drinkwaterwinning, hemelwaterafvoer
en sanitatie

2
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Biolotie, ecologie, flora en fauna en
landschapsinrichting

Kust- en Zee
management

Aquatische
ecotechnologie

1.3.

Ruimtelijk inrichting

Deltamanagement

Watermanagers vervullen in het werkveld meestal verschillende rollen. Soms naast elkaar binnen
één functie, soms met het accent op één van de rollen. Binnen de opleiding zijn vijf beroepsrollen
te onderscheiden die in onderstaande tabel zijn geïllustreerd aan de hand van mogelijke functies.
Ruimtelijke ordening

Land en
watermanagement

Watermanagement

Landbouw

Civiele techniek

Sectoroverstijgend
Techniek

Figuur 1: Inhoudelijke afbakening opleidingen

1.2.

De functies/rollen

Het werkveld
Het hierboven beschreven beroep van watermanager kan worden uitgeoefend in diverse typen
organisaties die actief zijn in de Deltatechnologie. Watermanagers werken bij overheden, zoals
waterschappen, gemeente, Rijkswaterstaat, provincies, advies-, ontwerp- en ingenieursbureaus
(zoals Arcadis, Grontmij, Witteveen+Bos, Royal Haskoning DHV, Oranjewoud) in zowel de watersector als de gebiedsontwikkeling. Ze werken bij onderzoek/kennisinstellingen (zoals Deltaris,
TNO,TU Delft, Wageningen, Alterra, Stowa), programmabureaus (zoals het Nationaal Programma
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK), Leven met het Water en het Rotterdam Climate Initative),
belangenorganisaties of in een eigen bedrijf. Dit geldt zowel voor Nederland als mondiaal.

Mogelijke
functies

Omschrijving functie/rol

Bijbehorende meest
kenmerkende
beroepsrol(len)
OmgevingsAls adviseur heb je de taak om in projecten partijen samen te brengen, ondanks Adviseur
manager
de vele vaak tegenstrijdige technische, economische en sociale belangen.
Procesmanager
Daarbij kan je overtuigen, argumenteren en onderhandelen en weet je hoe
je je moet uitdrukken richting de opdrachtgever, zowel in woord als beeld.
Als procesmanager ontwikkel je samen met de opdrachtgever, bedrijven en
bewoners ideeën voor bijvoorbeeld de inrichting van een locatie. Je maakt
gebruik van informatie van de deltatechnoloog en de waterontwerper om een
stakeholderanalyse te maken. Daarnaast stel je een analyse van de risico's en
scenario's op. Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor de afstemming
met de buitenwereld.
Waterontwerper Als ontwerper geef je water in de stad een plek. Je ontwerpt bijvoorbeeld een
Ontwerper
waterplein om grote hoeveelheden water tijdelijk te bergen. Je kunt daarnaast Ontwikkelaar
denken aan een inrichtingsplan van een woonwijk waar water een rol speelt of
aan een ontwerp van een duurzame of veilige dijk. Je rekent en tekent zodanig
dat je een ontwerp krijgt dat rekening houdt met de omgeving en het klimaat.
Je brengt als ontwikkelaar alle harde randvoorwaarden op het gebied van de
techniek met elkaar in verhouding en integreert dit in een efficiënt plan en
ontwerp.
Delta-analist/
Als onderzoeker analyseer je hoe de waterstromen lopen, hoe de waterkwaliteit Onderzoeker
modelleur
is en hoe je deze kan beïnvloeden, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de wa- Adviseur
terkwaliteit of het verhogen van de waterveiligheid van een wijk. Daarbij kijk je
naar de geschiedenis, de huidige situatie en de toekomst (klimaatverandering).
De methode van het praktijkgericht onderzoek kan variëren van veldonderzoek,
interviews, literatuuronderzoek, referenties, ontwerpend onderzoek, scenarioontwikkeling, tot marketing, strategie, en actoren analyses. Kenmerkend is de
praktische instelling. De gegevens uit je analyse zet je om in computermodellen
voor oppervlaktewater, grondwater en riolering. Je verwerkt de resultaten in
plannen van waterschappen, gemeenten en andere partijen en geeft hierover
advies door middel van een rapport en/of presentatie.
Beleidsadviseur Je adviseert op deelterreinen van het waterbeheer zoals waterkwaliteit,
Adviseur
waterveiligheid veiligheid, waterkwantiteit of gebiedsontwikkeling .
Junior project- Je bent als projectleider verantwoordelijk voor een kwalitatief en financieel
Procesmanager
en procesleider goed resultaat van de projecten. Je begeleidt projecten met betrekking tot
de inrichting van het landelijk gebied en inrichting van het watersysteem
gedurende de uitvoering. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het
behalen van de projectdoelen zoals die in het plan van aanpak zijn opgenomen.
Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het betrekken van externe
partijen bij je project.
WaterschapsJe verricht controlewerkzaamheden bij industriële bedrijven (indirecte en
Ontwikkelaar
inspecteur of
directe lozers),op basis van de Waterwet en de WABO en Keurcontroles langs wa- Adviseur
vergunning
tergangen en waterkeringen. Je stelt een watervergunning op. Bij beide functies
verlener
is het van belang om te overleggen met gemeenten, projectontwikkelaars en
particulieren over hun plannen en het bespreken van uitvoeringsvarianten.
Medewerker GIS Je ontwikkelt GIS applicaties, adviseert binnen projecten op het gebied van
Ontwikkelaar
GIS(-toepassingen) en je voert GIS-analyses uit.
Adviseur
Plantoetser
Je toetst waterplannen of bestemmingsplannen aan relevante wetgeving en
Adviseur
beleid.
Tabel 2: Mogelijke functies als watermanager
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1.4.

Dominante ontwikkelingen in de beroepspraktijk
De Topsector water
Binnen de Topsector Water is deltatechnologie als innovatief ontwikkelterrein aangewezen. Het
kabinet wil de concurrentiepositie en de economische groei van het Nederlandse bedrijfsleven
in de watersector verder versterken. Daarom heeft zij advies gevraagd aan een Topteam met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de kenniswereld en de overheid. Het Topteam ziet de
internationale waterproblematiek als één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. De
Nederlandse watersector heeft cruciale kennis en kunde in huis om een antwoord te helpen geven
op deze problematiek. De Nederlandse watersector kan samen met andere sectoren en internationale
partners aansprekende, duurzame oplossingen voor de komende generaties realiseren. Deze
oplossingen vormen een krachtige impuls voor de Nederlandse economie. De internationale markt
is groot en groeit sterk: het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in de
periode tot 2020 te verdubbelen. Vanuit de watersector zijn in 2012 diverse business cases aan het
Topteam water aangereikt. Eén daarvan is expliciet gericht op het uiterlijk in 2020 realiseren van een
excellente marktgerichte kennis- en opleidingsinfrastructuur water. Momenteel zijn in de watersector
210.000 personen werkzaam. Hiervan zal de komende jaren een aanzienlijk deel uitstromen ten
gevolge van pensionering. De instroom zal op alle opleidingsniveaus plaats moeten vinden. Het
constant ontwikkelen van innovaties binnen de watersector en de veranderende arbeidsmarkt
vragen om een versnelde vernieuwingsslag voor onderwijs en arbeidsmarkt. De reeds bestaande
en goed functionerende initiatieven zoals de Dutch Delta Academy moeten worden voortgezet en
verder uitgebouwd8.
De keuze voor een wateropleiding in Rotterdam past bij de ambitie van Rotterdam om als regio haar
positie als internationale waterkennisstad te versterken, Rotterdam te beschermen, en water in te
zetten om aantrekkelijke woonmilieus te realiseren. Dit staat niet alleen op papier in het Waterplan
2 'Perspectief Rotterdam Waterstad 2030', maar is te zien aan de realisatie van vooruitstrevende
projecten zoals het drijvend paviljoen, waterpleinen, groene daken, deelname aan World Expo 2010
en de oprichting van Connecting Delta Cities.
Inhoudelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen (en nieuwe toepassingen) in de watersector gaan in hoog tempo. Nationale
programma’s als het Deltaprogramma en Kennis voor Klimaat zijn daar goede voorbeelden van.
Enkele voor de opleiding zeer relevante ontwikkelingen in de beroepspraktijk zijn hieronder
weergegeven. Hierin deelt en volgt de opleiding de visie van het lectoraat Stad en water.
Meerlaagse veiligheid
Een belangrijke trend op het vakgebied van watermanagement is meerlaagse veiligheid. Dit betekent
dat het beheersen van het overstromingsrisico niet langer alleen gericht is op het voorkomen van
overstromingen, maar ook op het verkleinen van het effect en het minimaliseren van vervolgschade.
In dit kader zien we ook steeds meer aandacht voor grondstromen en waterbodem.
Ondernemerschap
In de watersector komt door de inzet van de topsector water steeds meer aandacht voor onder
nemerschap, verdienmodellen en kostenbesparing. De focus zou bij het innoveren in de watersector
moeten verschuiven van niet schaalbare verdienmodellen (advieswerk) naar schaalbare verdienmodellen (productontwikkeling en intellectueel eigendom) met grotere economische potentie.
Aan de kostenkant verschuift de aandacht naar assetmanagement, kostenbesparingen, slimme
onderhoudsstrategieën, life cycle cost en vergelijkbare thema’s.
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Flexibele stedelijke ontwikkeling
Naast waterbestendige verstedelijking is flexibele verstedelijking een belangrijk thema. In Nederland
ligt de grootste opgave op het beheren en vernieuwen van bestaand stedelijk gebied en steeds
minder op stedelijke uitbreiding. Daarbij gaan in het bijzonder de ontwikkelingen omtrent drijvend
bouwen snel, omdat steden te maken hebben met een grote wateropgave, maar over steeds minder
ruimte beschikken. En als er ruimte ontstaat dan is het vaak aan de waterfronts waar haven- en
industriële activiteiten verdwijnen (zoals in Rotterdam naar de tweede maasvlakte). Juist daar is
ruimte om drijvend bouwen te integreren in het totaal.
Ecologie en duurzaamheid
In toenemende mate wordt de verbinding gelegd tussen adaptief bouwen, watermanagement en
duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het thema Building with Nature waarbij natuurlijke processen worden ingezet om deltagebieden te beschermen.
Resilient Communities
In toenemende mate krijgen ook bewoners en bewonerscollectieven een rol in de transformatie van
deltasteden. Immers, een goed voorbereide bevolking met een grote mate van zelfredzaamheid
zal minder kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld overstromingen. Daarnaast is de overheid financieel
genoodzaakt zich steeds verder terug te trekken vanwege de economische ontwikkelingen, of in
internationale context geheel afwezig.
Bijhouden van ontwikkelingen
Het docententeam van de opleiding zorgt er voor dat zij goed op de hoogte blijft van de dominante
ontwikkelingen door het onderhouden van regelmatig contact met het werkveld, het lectoraat Stad
en water en de andere HBO-wateropleidingen en hun kenniscentra. Dit laatste is uitgegroeid tot
een samenwerkingsverband, verbonden in de Dutch Delta Academy. De DDA heeft zich als doel
gesteld om de “state of the art” kennis en vaardigheden gericht op Deltatechnologie binnen het
HBO-onderwijs te versterken en goed te laten aansluiten bij wensen uit het werkveld. In de DDA
zijn zowel hogescholen vertegenwoordigd (Rotterdam, Larenstein en Zeeland) als leden uit het
werkveld (Haskoning DHC, Arcadis, Grontmij, Rijkswaterstaat en via de Unie alle waterschappen,
Tauw, Deltares en de vereniging van Waterbouwers).
De DDA heeft een viertal thema’s bepaald, waarop het onderwijs wordt versterkt en geïnnoveerd:
• building with nature & coastal protection: een sterk accent op de waterbouw met daarbij de
noodzaak om werkzaamheden meer duurzaam en ecologisch verantwoord uit te voeren;
• stedelijk waterbeheer: wonen, werken, leven en recreëren in de stad, uitgaande van een duurzaam en robuust waterbeheer;
• integrale gebiedsontwikkeling: aandacht voor water in relatie tot steeds complexer wordende
gebiedsinrichtingsvragen;
• watersysteemanalyse en beslissingsondersteunende systemen: het toepassingsgerichter
maken van de grond- en oppervlaktewaterhydrologie.
Daarnaast kent de opleiding ook een eigen beroepenveldcommissie met leden uit het werkveld uit de
regio Rotterdam, waarmee regelmatig overleg wordt gevoerd. Tot slot worden ook de wetenschappelijke ontwikkelingen gevolgd, door intensieve contacten met onder andere Technische Universiteit
Delft en Wageningen, het bijwonen van congressen en bijhouden van wetenschappelijke publicaties.

Water en ICT
Risicocommunicatie, social media, digital delta en smart flood control zijn recente ontwikke
lingen die laten zien dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij waterveiligheid en
adaptief bouwen. In dit verband is ook de opkomst van serious gaming als communicatie- en
trainingsmethode van belang. Ook zien we ontwikkelingen om het datamanagement (denk aan
GIS en SOBEK) van het niveau als gebruiker te liften naar een niveau van sturen met data. Voor
watermanagers is er een rol bij functioneel ontwerp, implementatie en inzet van applicaties in
nauwe samenwerking met software ontwikkelaars.
8
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2.

Competentieprofiel van de opleiding Watermanagement

2.1.

Het competentieprofiel
In de literatuur zijn veel definities van het begrip “competentie”. In het kader van dit opleidingsprofiel is het begrip als volgt gedefinieerd: “Competentie, in de zin van de brede vaardigheid, heeft
betrekking op een cluster van vaardigheden, attitudes en achterliggende kenniselementen dat als
een minimumstandaard geldt om bepaalde arbeidstaken correct te verrichten door het vergroten
van adequaat gedrag” (Thijssen, 1998).
Opleidingscompetenties
De opleiding WAM heeft haar opleidingscompetenties afgeleid van de domeincompetenties Bachelor of Built Environment (BBE) 9, zie bijlage 2 voor schematisch inzicht. Dit domein richt zich
op de ontwikkeling, de inrichting en het gebruik van de ruimte en van de gebouwde omgeving. De
domeincompetenties zijn in nauwe samenspraak met het werkveld in 2004 tot stand gekomen en
in 2006 geactualiseerd. De opleidingscompetenties zijn richtinggevend voor inhoud en vormgeving van het curriculum en voor de beoordeling van het afstudeerwerk. WAM ziet de eerste drie
competenties als beroepscompetenties omdat ze het beroepsbeeld bepalen en gekoppeld zijn aan
de drie themagebieden Deltatechniek, Deltadesign en Deltamanagement (zie bijlage 1); de overige
vier zijn algemene hbo-competenties:
1. Het analyseren van watersysteem en waterketen
2. Het ontwerpen met water
3. Het beheren met water
4. Uitvoeren van onderzoek
5. Managen van projecten en processen
6. Het verwoorden en verbeelden van informatie
7. Functioneren in organisaties
In bijlage 3 is een uitgebreide beschrijving van de competenties opgenomen.
Niveau, kerntaken en prestatie-indicatoren
Om het niveau van de bachelorgraad BBE te bepalen heeft de opleiding de competenties gekoppeld aan de Dublin descriptoren (zie bijlage 2) en uitgewerkt in kerntaken en prestatie-indicatoren
op verschillende beheersingsniveaus. Hiervoor is gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom.
Bijlage 4 geeft de opbouw schematisch weer. In elk programmaonderdeel wordt aan de hand van de
prestatie-indicatoren getoetst in hoeverre de competenties zijn gerealiseerd. Deze uitwerking is te
vinden in de database Competentieprofiel WAM. Daarnaast hanteert de opleiding drie complexiteitsniveaus waarin de competenties moeten worden toegepast. Deze zijn opgenomen in het toetsplan
WAM. Factoren die de complexiteit bepalen zijn: complexiteit van casus of context, de mate waarin
een of meerdere competenties integraal moeten worden toegepast en de mate van zelfstandigheid
die van de student wordt gevraagd. De drie complexiteitsniveaus zijn gekoppeld aan de drie fasen
in de opleiding: propedeuse, hoofdfase (tot na de stage) en afstudeerfase. De complexiteitsniveaus
zijn uitgeschreven in bijlage 5. In bijlage 6 is een uitgewerkt voorbeeld opgenomen aan de hand
van de casus “onderzoek doen bij de opleiding Watermanagement”.

2.2.

Body of Knowledge and Skills
De opleiding heeft een Body of Knowledge and Skills (BOKS) ontwikkeld, waarin de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding aan de orde komen, zijn beschreven. De BOKS geeft ook inzicht aan
welke concrete beroepsproducten wordt gewerkt. De BOKS is gekoppeld aan het competentieprofiel
en opgenomen in de Database competentieprofiel WAM. Om in dit opleidingsprofiel een indicatie
van de inhoud van de BOKS te geven is in bijlage I de beschrijvingen op hoofdlijnen opgenomen.

2.3.

Aansluiting op landelijk profiel
Er is naast het reeds eerder genoemde landelijk profiel voor de BBE geen specifiek voor wateropleidingen overkoepelend profiel vastgesteld. Op basis van de samenwerking binnen de DDA kan
echter worden vastgesteld dat de eindkwalificaties van de opleidingen belangrijke overeenkomsten
hebben, maar dat elke opleiding een eigen invalshoek heeft gekozen (zie paragraaf 1.1).

9
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In de publicatie “BBE, Bachelor of Built environment” is het werkveld van watermanagement beschreven in paragraaf 2.1: “Civiel-technische beroepsbeoefenaars die zich gespecialiseerd hebben
in watermanagement, hebben tot taak gebieden met hun gebruikers te beschermen tegen wateroverlast, overstromingen en watertekort. Zij zullen wateroverlast, (potentiële) overstromingen maar
ook watertekort in gebieden in kaart brengen. Op basis van deze analyse kunnen zij de gebieden
opnieuw indelen en/of (civiel-) technische maatregelen ontwerpen om het water binnen dit gebied
in gewenste banen te leiden. De beroepsbeoefenaar werkt veelal in multidisciplinaire teams en
kan daarin verschillende rollen hebben: het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling; het
ontwerpen van (civiel)technische oplossingen; het implementeren en (technisch) uitvoeren van
het beleid; het adviseren van het bevoegd gezag (overheidsinstanties); het communiceren met
belanghebbenden.”
Deze beschrijving heeft de opleiding in dit profiel aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen binnen de Deltatechnologie. In het landelijk profiel voor de Bachelor of Built Environment worden de
volgende vijf competenties onderscheiden:
1. Eisen voor een ontwerp ontwikkelen
2. Eisen voor een ontwerp maken en verantwoorden
3. Een ontwerp specificeren
4. Het uitvoeringsproces sturen en bewaken
5. Een beheersplan implementeren
Binnen de opleiding WAM worden al deze stappen in een technisch ontwerpproces toegepast. De
relatie tussen de WAM-competenties en de BBE-competenties is weergegeven in het schema in
Bijlage 2.

2.4.

Aansluiting op de Dublin Descriptoren
De Dublin Descriptoren vormen in Europees verband het uitgangspunt voor het bepalen van het
bachelor niveau. De opleiding heeft bij de uitwerking van haar opleidingscompetenties het voldoen
aan de Dublin descriptoren mede als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat als een student de
opleidingscompetenties beheerst, hij/zij ook voldoet aan de Dublin descriptoren. De opleiding ziet
de Dublin Descriptoren daarmee niet als losstaande onderdelen waarbij één competentie gekoppeld
wordt aan één Dublin Descriptor, maar ziet deze als een integraal geheel (zie bijlage 2).
Het aansturen van het programma door middel van de Dublin Descriptoren komt tot uiting in de
verschillende leerlijnen binnen het onderwijsprogramma. In de kennisgestuurde leerlijn ligt de
nadruk op het verwerven van kennis en inzicht (DD 1) en het leren toepassen van hiervan (DD 2).
Dit gebeurt binnen de kennisgestuurde leerlijn in de vorm van cursussen en trainingen, waarbij de
opzet is dat in elke cursus een beroepsprobleem/vraag centraal staat die de docent/expert stapsgewijs analyseert en behandelt. Hij neemt als het ware de student mee, om de beroepsvraag op te
lossen aan de hand van een in de praktijk fingerend werkmodel, Hierbij wordt gebruik gemaakt van
theorie en praktijktheorie. Binnen de praktijkgestuurde leerlijn ligt, naast het verwerven en toepassen van kennis en inzicht, de nadruk meer op oordeelsvorming, communicatie en samenwerken
(DD 3 en 4). Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van projecten, maar ook in beroepsoriëntaties,
stages, praktijkintegratie projecten en natuurlijk in het afstuderen.
Daarbij moet wel gezegd worden dat de Dublin Descriptoren niet los van elkaar gezien kunnen worden. De vijf Dublin Descriptoren spelen binnen iedere leerlijn, werkvorm en module een rol, maar
de éne Dublin Descriptor speelt de éne keer een grotere rol dan de andere. De Dublin Descriptor
leervaardigheden (DD 5) komt met name aan bod binnen de studieloopbaancoaching, daar wordt
namelijk veelvuldig aandacht besteed aan beroepsoriëntatie en het evalueren en reflecteren op de
doorgemaakte ontwikkeling in het beroep. Maar hier moet gezegd worden dat ook andere Dublin
Descriptoren en leervaardigheden aan bod kunnen komen in andere leerlijnen en modules middels
de competentie functioneren in organisaties.

2.5.
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zich in haar samenwerking op verschillende Europese landen zoals Duitsland en Groot Brittannië,
en mondiaal op onder ander de deltagebieden Indonesië, Vietnam en Egypte. Meer specifiek richt
de opleiding zich op de steden die onderdeel zijn van Connecting Delta Cities: Tokyo, Jakarta,
Ho Chi Minh City, Hong Kong, Londen, New York, New Orleans, Melbourne, Kopenhagen en Manilla. 11

2.6.

Aansluiting op inhoudelijke thema’s van de HR en het instituut IGO
De HR is een grote, brede multisectorale hogeschool die sterk verbonden is met Rotterdam en de
regio. De hogeschool leidt op voor de brede arbeidsmarkt in de Rotterdamse regio en draagt bij
aan innovatie in de beroepspraktijk. De HR biedt opleidingen aan in alle sectoren, met uitzondering
van het hoger agrarisch onderwijs. De keuze voor de regio Rotterdam is bepalend voor zowel het
opleidingenaanbod, het onderwijsmodel (het Rotterdamse Onderwijs Model) als de zes inhoudelijke
speerpunten: Duurzame Innovatie, Zorginnovatie, Design & Media, Talentontwikkeling, Gebieds
transities en Innovatief Ondernemerschap.
• De opleiding WAM sluit met haar profiel voor Deltatechnologie binnen de stedelijke context
naadloos aan op de inhoudelijke thema’s Duurzame Innovatie, Gebiedstransities en Innovatief Ondernemerschap. Dit sluit ook aan op de thema´s die het Instituut voor de Gebouwde
Omgeving (IGO)12, waar de opleiding WAM deel van uit maakt, heeft verkozen als speerpunten.
Hieronder wordt toegelicht hoe de opleiding WAM invulling geeft aan deze thema’s.
Duurzaamheid (HR-thema Duurzame Innovatie)
In de opleiding staat de vraag centraal: “Hoe maken we steden klimaatbestendig oftewel climate
proof?”. Het grootste deel van de wereldbevolking woont en werkt in de stad. Steden zijn dynamische systemen en daarom kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast,
hitte en droogte. Aanpassingen van de ruimtelijke inrichting, de openbare ruimte, het watersysteem,
woningen en gebouwen zijn noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en maatschappelijke ontwrichting en ongemak te voorkomen.
Internationalisering
Waterbeheer is geënt op de stroomgebiedbenadering. Rivieren eindigen niet bij de grens. Bijvoorbeeld op het gebied van overstromingsrisico is dit van belang. Nederland ligt lager dan andere
Europese landen, ons land wordt ook wel eens ‘het afvoerputje van Europa’ genoemd. Door de
lage ligging is de kans op overstromingen groter dan in andere Europese landen. Overlast door
hoogwater is echter niet alleen een Nederlands probleem. De grote rivieren stromen door andere
landen en veroorzaken ook daar problemen. Daarbij komt dat maatregelen van het ene land de
veiligheid in het andere land kunnen beïnvloeden. Zo kan de aanleg van een dam of dijk op één plaats
de kracht van het water op een andere plek doen toenemen. Wereldwijd zijn er legio delta’s, zoals
Nederland, die met dezelfde of vergelijkbare issues zoals de gevolgen van klimaatveranderingen
en verstedelijking aan de slag zijn of moeten. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in
steden, waarvan het merendeel in deltasteden. Deltasteden en bijbehorende havens behoren tot de
meest kwetsbare gebieden bij klimaatverandering: de economische waarde van het stedelijk gebied
is hoog en de kans op slachtoffers bij wateroverlast of overstromingen groot. De sterk groeiende
internationale watersector biedt veel kansen om de positie van Nederland als expert op het gebied
van waterbeheer te verstevigen en verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn mensen nodig die hun kennis
van Nederlandse bodem kunnen omzetten naar een internationaal perspectief. Binnen de opleiding
word de student voorbereid op dit internationale speelveld door casussen uit bijvoorbeeld New
York, New Orleans of Jakarta op te lossen. De studenten hebben in de opleiding de internationale
context van het beroep ervaren en kunnen daarin werkzaam zijn. Naast de verplichte internationale
modules in het curriculum, worden studenten gestimuleerd om internationale stages, minoren en
afstudeeropdrachten te verwerven. De opleiding zet haar internationale netwerk daarvoor in, en
werkt mee aan het Wetskills programma, dat studieuitwisseling voor studenten mogelijk maakt.

Aansluiting op internationale ontwikkelingen
Het competentieprofiel sluit nauw aan bij de internationale ontwikkelingen in de beroepspraktijk.
In de Topsector water (zie paragraaf 1.4) wordt Deltatechnologie als top-exportproduct genoemd:
het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in de periode tot 2020 te
verdubbelen. Het feit dat Deltatechnologie wordt gezien als exportniche geeft al aan dat er in het
buitenland weinig vergelijkbare opleidingen zijn. De opleiding ziet in de samenwerking met inter
nationale kennisinstellingen dat er weinig vergelijkbare opleidingen aanwezig zijn. Enige vergelijking
is wel te maken met de Civil Engineering en de Environmental Engineering opleidingen, aangezien
deze zich wel richten op klimaat en water(bouw)vraagstukken. Echter een integrale benadering,
zoals de Deltatechnologie die voorstaat, kennen deze opleidingen niet.10 De opleiding WAM richt
10
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Ondernemerschap (HR-thema Innovatief Ondernemerschap)
De watermanager als spin in het web van interdisciplinariteit vraagt om het aanreiken van kennis en
vaardigheden op het gebied van ondernemerschap. Niet in de zin dat studenten worden opgeleid om
een eigen bedrijf te kunnen runnen, maar dat ze een ondernemende houding laten zien. Bepalende
factoren die bijdragen aan een ondernemende houding zijn volgens de opleiding zelfstandigheid,
een professionele en onderzoekende houding, kritisch vermogen, innovatiegerichtheid, en het
vermogen om een bruikbaar beroepsproduct te ontwikkelen. De opleiding stuurt in het onderwijs
op de ontwikkeling van deze aspecten.
11
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Hoofdlijnen strategisch plan IGO 2013-2016 okt 2012): Duurzaamheid, Internationalisering en Ondernemerschap.
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Gebiedstransitie en de haven
De opleiding richt zich, met name in haar keuze van projectgebieden, op de herontwikkeling van
gebieden in steden en meer specifiek op de herinrichting van oude havengebieden. Deze oude
havengebieden zijn unieke werk- en studiegebieden. Ten eerste zijn het grote open ruimtes in de
stad die vaak te maken hebben met grootstedelijke problematiek. Ten tweede is er in het huidige
economische klimaat onvoldoende overheidsbudget om deze gebieden met publiek geld te ontwikkelen, én wordt de positie van de burger steeds sterker. Dit vraagt om een nieuwe vorm van
gebiedstransitie; meer privaat gestuurd, maar ook klimaatbestendig, innovatief en met een duidelijke
maatschappelijke meerwaarde. Water speelt een belangrijke rol: een groot deel van de gebieden
bestaat uit water, de gebieden zijn buitendijks gelegen, een deel van de Stadshavens wordt drijvend
ingericht. Watermanagers van Hogeschool Rotterdam zijn bij uitstek geschikt om in deze omgeving
te werken: techniek, ruimte en omgeving zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien
zijn er directe verbindingen met het Kenniscentrum Sustainable Solutions (o.a. het Lectoraat Stad
en Water), van waaruit onderzoek wordt gedaan in en naar deze gebieden.
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3.

Onderwijsvisie

3.1.

Onderwijsvisie van de HR
Oriëntatie op de Rotterdamse regio
Hogeschool Rotterdam voelt zich sterk verbonden met de stad Rotterdam en haar regio. De
hogeschool wil bijdragen aan de transformatie van de stad Rotterdam van werkstad naar kennisstad. De hogeschool kiest ook voor een Rotterdamse aanpak: een manier van werken en studeren
die omschreven kan worden als innovatief, pragmatisch, gericht op interdisciplinair samenwerken,
met een sociale en nuchtere inslag.
De visie op onderwijs van de Hogeschool Rotterdam is sterk bepaald door de missie die de hogeschool
in de regio wil verwezenlijken. De Hogeschool Rotterdam positioneert zichzelf als dé Rotterdamse
hogeschool, waar mensen hun grenzen verleggen door leren en werken, denken en doen. De
Hogeschool Rotterdam heeft zich op allerlei manieren verbonden met de stad Rotterdam en haar
omgeving. Zij ziet het dan ook als haar taak om de regio van dienst te zijn met haar vele bronnen
van kennis, en bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen in de regio. Tegelijkertijd leveren de
economische activiteiten in de regio ook input voor het onderwijs, en vormen zo een bron voor een
krachtige leeromgeving. Het leren in nauwe samenwerking en uitwisseling met de beroepspraktijk
vormt dan ook de kern van de onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam. 13
Wegens de specifieke oriëntatie op de Rotterdamse regio kiest de Hogeschool Rotterdam ook voor
een Rotterdamse benadering van het onderwijs. De aanpak, cultuur en werkwijze die veelal met
Rotterdam in verband worden gebracht komen voor de hogeschool samen in de slogan Overtref
Jezelf. De hogeschool is ervan overtuigd dat deze Rotterdamse aanpak in het onderwijs er voor
zorgt dat studenten competenties verwerven waarmee ze niet alleen in de regio, maar overal ter
wereld goed terecht zullen kunnen.
De keuze voor Rotterdam en een Rotterdamse aanpak hebben geleid tot drie hogeschoolbrede
uitgangspunten, die door de opleiding worden gehanteerd:
• de opleiding neemt in belangrijke mate de feitelijke beroepspraktijk als vertrekpunt voor het
leren, waarbij resultaatgericht leren en samenwerken centraal staat;
• de opleiding biedt de studenten keuzemogelijkheden en een gerichte studieloopbaanbegeleiding;
• de opleiding speelt daarmee ook actief in op een divers samengestelde studentenpopulatie.
Op deze drie uitgangspunten is het Rotterdams Onderwijs Model (ROM)14 gestoeld. De inzet h
 iervan
is dat alle opleidingen van de hogeschool een eenduidige en herkenbare opbouw hebben, die
garandeert dat de keuze voor Rotterdam en het Rotterdamse herkenbaar is in de curricula.
Praktijkgestuurde benadering
Uit de hiervoor genoemde uitgangspunten mag blijken dat de Hogeschool Rotterdam studenten
zodanig wil opleiden dat zij die competenties verwerven die nodig zijn om (complexe) problemen die
voorkomen in de beroepspraktijk van het betreffende werkveld op de juiste manier aan te kunnen
pakken. Kennis en vaardigheden zijn geen doel op zich: het gebruik ervan in concrete beroepssituaties staat centraal.
De hogeschool is er van overtuigd dat een wisselwerking tussen theorie en ‘echte praktijk’ de
meest effectieve manier is om studenten de benodigde beroepscompetenties te leren. In de praktijk
krijgen studenten zicht op wat er van hen verwacht wordt en welke kennis en vaardigheden ze nodig
hebben. Ook leren ze inzien dat vraagstukken vaak veel verschillende kanten hebben, waarbij ook
kennis en vaardigheden uit andere disciplines nodig zijn om tot een goede oplossing te komen. Door
steeds te reflecteren op wat men heeft gezien, gedaan en meegemaakt in de praktijksituatie leert
een student inzien wat goed en wat minder goed werkt in zo’n praktijksituatie, en welke kennis en
vaardigheden nodig zijn.

14
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Positionpaper 2002 geactualiseerd 2007/2008, Prestatieafspraak 2013-2016, en FOCUSprogramma 2013.
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'Daarom werken wij met het Rotterdams Onderwijs Model', juni 2010.
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Om deze reden wil de hogeschool er voor zorgen dat studenten gedurende de hele studie in aanraking
komen met vraagstukken uit de concrete beroepspraktijk. Om dit te realiseren hanteert de h
 ogeschool
het principe Outside In - Inside Out (OIIO): enerzijds wordt de praktijk binnengehaald in de opleiding
zodat het onderwijs wordt verrijkt, anderzijds leveren de resultaten van het onderwijs een bijdrage
aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Daarnaast wil de hogeschool studenten goed voorbereiden op het feit dat veel problemen in de beroepspraktijk interdisciplinair worden aangepakt door
professionals uit verschillende beroepen. Daarom wil de hogeschool er in het onderwijs voor zorgen
dat studenten al tijdens hun studie leren samenwerken met studenten uit andere opleidingen aan
het oplossen van een voor beiden relevant praktijkvraagstuk.

Opleidingsprofiel Watermanagement

3.2.

De onderwijsvisie van IGO sluit aan op de onderwijsvisie van de hogeschool zoals beschreven in de
voorgaande paragraaf. De opleidingen van het instituut IGO hebben deze onderwijsvisie in combinatie
met hun eigen missie vertaald naar een op competentieontwikkeling gericht curriculum, waarin de
beroepspraktijk (door middel van een krachtige leeromgeving) een belangrijke rol speelt. IGO acht de
sturing op competentieontwikkeling een must voor een beroepsgerichte opleiding, en noodzakelijk
voor de vormgeving en de sturing van het leren. Voor het verwerven van competenties dient een
krachtige leeromgeving te worden gevormd. Deze krachtige leeromgeving wordt bereikt door de
beroepspraktijk daadwerkelijk deel uit te laten maken van de onderwijspraktijk. Daarnaast moeten
studenten in deze leeromgeving worden uitgedaagd om actief en samenwerkend met elkaar te leren,
met een duidelijk zicht op de functionaliteit van het leren en het geleerde (toepassingsperspectief).

Theoretische fundering
Zoals genoemd staat het verwerven van competenties die nodig zijn in de beroepspraktijk van
het betreffende werkveld centraal in het onderwijs van de Hogeschool Rotterdam. Deze beroepscompetenties zijn dus ook bepalend voor de kennis en vaardigheden die studenten gedurende de
opleiding (minimaal) moeten verwerven.

Om concreet invulling te geven aan deze onderwijsvisie heeft het instituut IGO 10 regels vastgesteld voor het ontwerp en de inrichting van het onderwijs. De opleidingen geven hier zelf vorm
aan, uitgaande van de specifieke kenmerken van de competenties waarvoor wordt opgeleid. Deze
regels zijn als volgt:
1. Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving is de regio van dienst met haar vele bronnen van
kennis en de regio levert ook input voor het onderwijs (OIIO: Outside In, Inside Out).
2. Een aanzienlijk deel van het onderwijs wordt direct gestuurd door vraagstukken die
kenmerkend zijn voor de (internationale) beroepspraktijk.
3. Internationale en duurzaamheidsaspecten van het beroep zijn inhoudelijk verweven in het
curriculum.
4. Er is binnen het onderwijsprogramma van de opleiding sprake van een weerspiegeling van
activiteiten zoals die in het toekomstig beroep te vinden zijn.
5. Delen van het geleerde zijn vanaf het begin van de opleiding toe te passen binnen het onderwijs en/of beroepspraktijk.
6. Onderwijswerkvormen en toetsvormen worden toegesneden op de te behalen competenties
op drie niveau’s en daarvan afgeleide leerdoelen.
7. Studenten leren van en met elkaar.
8. De student krijgt in toenemende mate vrijheid van keuze en planning.
9. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en studiesucces van de student, waaronder
ook begeleiding van keuzetrajecten binnen studieloopbaancoaching (SLC).
10. Het onderwijs houdt rekening met diversiteit van studenten.

De hogeschool vindt het van cruciaal belang dat studenten worden toegerust met een degelijke basis
van voor het betreffende beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden. Deze Body of Knowledge and
Skills vormen voor studenten de bagage waaruit zij kunnen putten om vraagstukken in de beroepspraktijk op een goede manier aan te kunnen pakken. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk en
de context waarin dit vraagstuk zich voordoet moeten studenten in staat zijn de juiste concepten,
theorieën en vaardigheden uit hun bagage aan te wenden om tot een succesvolle oplossing in de
praktijk te komen.
Aansluiting op persoonlijke leerwensen- en behoeften
De Hogeschool Rotterdam vindt het ook van belang dat studenten tijdens de studie de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren (verdiepen) dan wel te verbreden. Op deze manier kunnen
studenten zich zo snel mogelijk ontwikkelen in een richting die past bij hun persoonlijke interesses
of kwaliteiten. Tevens kunnen studenten zich hierdoor al tijdens de studie profileren ten opzichte
van medestudenten, waarmee zij zich kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.
De hogeschool geeft invulling aan deze mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping door het
aanbieden van minoren en keuzemodules.
Bij de minoren staat niet de specifieke beroepscompetentie zelf, maar de toepassing daarvan in
actuele en uitdagende vraagstukken staat centraal. In de minor verwerft de student daardoor
generieke competenties, die voor elke opleiding relevant zijn. Het benoemen en voor alle minors
vastleggen van die competenties maakt dat studenten in beginsel een vrije keuze kunnen maken
uit het aanbod van minors. Ook bij de keuzemodules heeft de student in beginsel een vrije keuze.
Bij het bepalen van de stage en afstudeerstage is de keuze aan de student, mits aan een aantal
door de opleiding te bepalen randvoorwaarden is voldaan.
Persoonlijke begeleiding
De studentenpopulatie van de Hogeschool Rotterdam wordt gekenmerkt door een aanzienlijke
diversiteit. Zaken als de culturele herkomst, het sociaal-economische milieu, de opleidingsachtergrond
en de thuissituatie lopen sterk uiteen, en kunnen van grote invloed zijn op het functioneren tijdens de
studie. Om het studiesucces te verhogen en de kans op uitval te verkleinen hecht de hogeschool veel
waarde aan een goed persoonlijk contact met studenten en het bieden van individuele begeleiding.
Tijdens deze begeleidingsmomenten wordt de studievoortgang besproken en kunnen eventuele
problemen die de voortgang belemmeren worden weggenomen. Ook kan de hogeschool studenten
op deze manier begeleiden bij het maken van persoonlijke keuzes bij de invulling van de vrije
keuzeruimte (minoren en keuzemodules) in het curriculum.
De Hogeschool Rotterdam geeft vorm aan deze persoonlijke begeleiding door middel van studieloopbaancoaching. Elke student heeft gedurende de hele opleiding een docent als coach/mentor
die de student begeleidt bij zijn competentieontwikkeling en studievoortgang. De hogeschool
stimuleert studenten om zelf ook de studievoortgang bij te houden, hierop te reflecteren en na te
denken over te maken keuzes door het bijhouden van een portfolio.

Onderwijsvisie van het instituut IGO

3.3.

Uitwerking onderwijsvisie bij WAM
De opleiding is competentiegericht vormgegeven. Studenten werken gedurende de hele opleiding
aan de ontwikkeling van de opleidingscompetenties, die zijn opgebouwd uit drie componenten: kennis, vaardigheden en houding. De kennis en vaardigheden worden aangeboden in modules uit de
kennisgestuurde leerlijn en toegepast in de praktijkgestuurde leerlijn van het ROM. Het beoordelen
van houding komt met name terug in de praktijkgestuurde en de studentgestuurde leerlijn en SLC.
De opleiding stelt intensief en attractief onderwijs centraal met contacttijden conform en de HRnorm en een gevarieerde didactische aanpak met veel ruimte voor probleemgestuurd onderwijs.
Dit betekent dat programmaonderdelen studenten zoveel mogelijk in staat stellen in kleine groepen
te werken aan de oplossing van vraagstukken uit de reële beroepspraktijk. Hierbij komen vanzelf
allerlei vragen naar boven, zowel praktisch als vakinhoudelijk.
Van de studenten wordt verwacht dat zij zelf relevante literatuur en achtergrondinformatie verzamelen en deze adequaat interpreteren en gebruiken voor de oplossing van het probleem. Dit vraagt
om initiatief, zelfwerkzaamheid en de nodige discipline. Ook het leren projectmatig te werken staat
centraal. De sturing door de docent neemt af naarmate de studiejaren vorderen. Op deze manier
ontwikkelt de student zich tot een probleemoplosser met een kritische, onderzoekende en ondernemende houding die, uiteindelijk als beginnend beroepsoefenaar, zelfstandig op een efficiënte manier
toegang weet te krijgen tot nieuwe kennis en deze weet om te zetten in werkende oplossingen.
Om dit proces te ondersteunen krijgen studenten de gelegenheid om persoonlijke keuzes te maken
en worden op basis van een ontwikkelportfolio gecoacht op zowel competentieontwikkeling als
persoonlijke ontwikkeling, waarbij studenten zelf inzicht ontwikkelen in hun studievoortgang en
leren hierop te sturen. Daarnaast krijgt de student zowel binnen het curriculum (bij keuzevakken,
de stage, de minor en het afstuderen) als buiten het curriculum, via het honoursprogramma of het
Wetskillsprogramma15, de gelegenheid om persoonlijke keuzes te maken.
15
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Conform de onderwijsvisie van de HR en IGO en het OIIO-beleid staat bij WAM het sturen en onderwijzen door te werken met vraagstukken uit de beroepspraktijk centraal. Binnen de meeste
projecten en cursussen worden voor de beroepspraktijk relevante beroepsproducten ontwikkeld, of
opdrachten voor een reële opdrachtgever uit het werkveld uitgevoerd. De opleiding werkt, o.a. op
basis van samenwerkingsovereenkomsten, intensief samen met het werkveld en het kenniscentrum
en laat in haar curriculumschema’s ook zien waar en hoe dit vorm wordt gegeven. Ook docenten
dienen een nauwe band met het werkveld of kenniscentra te hebben.
Watermanagement is bij uitstek multidisciplinair samenwerken, en dat kan niet binnen de muren
van de opleiding. Samenwerking met andere opleidingen, instituten, lectoraat en het werkveld is
essentieel voor de vorming van het beroepsbeeld.
De opleiding werkt voortdurend aan het verankeren van de inbreng van de praktijk in de opleiding,
door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten zoals de DDA maar ook bij waterschappen
afzonderlijk. Het gaat dan om:
• Het verbinden van deskundigen in het werkveld aan lessen in het onderwijsprogramma;
• Het verbinden van kennis uit het kenniscentrum aan het onderwijsprogramma;
• Stimuleren van studenten tot deelname aan multidisciplinaire opdrachten welke worden
uitgevoerd samen met studenten uit andere opleidingen van IGO, deelname aan een minor+
zoals Flood control en Rotterdam Green Capital waar intensief wordt samengewerkt met
diverse geledingen uit het werkveld, en deelname aan het Wetskills programma, een uitwisselingsprogramma met studenten uit opleidingen over de hele wereld.
Als technische opleiding is het bijzonder om ook studenten met een E&M profiel te laten deelnemen
en dit vraagt om extra aandacht en een gedifferentieerde ondersteuning in met name het eerste
jaar. Bij de aanvang van de studie maken alle studenten een entreetoets wiskunde, Nederlands,
natuurkunde en Engels. Bij een onvoldoende zijn ze verplicht deel te nemen aan extra ondersteunend
onderwijs binnen de keuzevakruimte.
De opleiding biedt studenten met deficiënties en achterstanden gelegenheid om deze weg te werken.
Daarnaast krijgen in de opleiding studenten die zich willen overtreffen de ruimte om excellentie te
laten zien. Het honoursprogramma, waarbij de competentie innoverend handelen centraal staat
sluit ook goed aan bij de eisen die de sector stelt aan het innovatieve denken. Zo is in samenwerking
met de waterschappen de mogelijkheid tot het volgen van een “topstage” binnen het honours
programma opgenomen, zodat studenten al ruim voor aanvang van de verplichte onderdelen van het
honoursprogramma aan de slag gaan met hun ontwikkeling als honoursstudent. Een uitgebreidere
toelichting op het honoursprogramma is te vinden in paragraaf 4.2.

3.4.

Visie op toetsing van het instituut IGO en WAM
Het instituut IGO heeft toetsbeleid ontwikkeld waarin de visie op toetsing is vastgelegd. De visie op
toetsing sluit aan op de onderwijsvisie van IGO: competentiegericht onderwijs langs drie leerlijnen:
kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Toetsen bepalen de manier waarop
studenten leren. Het is dan ook van essentieel belang dat de toetsen aansluiten op de inhoud die
in het onderwijs aan bod is geweest. Studenten kunnen uit de onderwijsprogramma’s en de daaraan gekoppelde toetsen opmaken wat de opleiding inhoudt en wat zij geacht worden te kennen
en te kunnen.

Toetsvormen
Gedurende een programma van vier jaar ontwikkelen studenten competenties die opgebouwd
zijn uit 3 componenten: kennis, vaardigheden en houding. De kennis en vaardigheden worden
aangeboden in modulen uit de kennisgestuurde leerlijn en getoetst met toetsvormen die bij de
werkvormen in deze leerlijn aansluiten. Het beoordelen van houding komt met name terug in de
praktijkgestuurde en studentgestuurde leerlijn en de SLC, met toetsvormen als portfolio, peer
assessment en zelfreflectie. Naast het afzonderlijk toetsen van kennis en vaardigheden wordt de
ontwikkeling van competenties getoetst, op een aantal momenten gedurende de vier jaar. Het gaat
hierbij om toetsing van complexere denkprocessen in een (semi)authentieke situatie. Zowel kennis,
vaardigheden als (professionele) houding worden hierbij in samenhang getoetst. Toetsing hiervan
vindt in stage en projecten plaats, met toetsvormen zoals beoordeling van producten, verslagen,
presentaties, peer review, 360 graden feedback, casuïstiek, procesbeoordeling en assessments.
Daarbij is de terugkoppeling op studieresultaten geïntegreerd in het onderwijsproces. De afsluitende
toetsing, aan het einde van de vier jaar, heeft nadrukkelijk een kwalificerende rol: met het afstuderen
wordt beoordeeld of de student de opleidingscompetenties op hbo-niveau beheerst. Toetsvormen
die hier gehanteerd worden zijn product, verslag, presentatie en verdediging.
Kwaliteitsborging
Elke opleiding ontwikkelt jaarlijks een toetsplan, waarin de opleiding beschrijft hoe het toetsbeleid
in de praktijk wordt uitgevoerd. In een competentiedekkingsmatrix wordt aangegeven met welke
modules de competenties worden ontwikkeld en waar de competenties getoetst worden. Ook is
een overzicht van de toetsvormen en de toetsplanning opgenomen.
Toetsen die binnen het instituut IGO worden afgenomen dienen valide, betrouwbaar, authentiek,
efficiënt en transparant te zijn. De docent die de toets ontwikkelt, zorgt er voor dat de toets aan
deze eisen voldoet. Bij de constructie van een toets treedt een collega docent op als ‘tweede lezer’.
De tweede lezer checkt of de toets aan een aantal basiskenmerken voldoet en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets.
De examencommissie van IGO is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van toetsing en
examinering. Elke opleiding heeft een toetscommissie aangesteld, die periodiek controle uitvoert
en de kwaliteit en het niveau van de tentamens en examens bewaakt. De toetscommissie beoordeelt aan de hand van een IGO-breed vastgesteld toetsanalyseformulier ten minste vier toetsen
per kwartaal. Ze bespreekt haar bevindingen met de betrokken docenten, waarna zij eventuele
aanpassingen maken. Ook rapporteert de toetscommissie twee keer per jaar haar bevindingen
aan de examencommissie.
De opleiding WAM werkt conform de bovengenoemde visie op toetsing. De wijze waarop de toetsing
in de praktijk vorm krijgt wordt beschreven in paragraaf 4.4.

Functie van toetsen
Onder toetsen verstaat IGO het systematisch verzamelen van informatie over iemands kennis,
vaardigheden, inzicht en/of attitude, competentieniveau en het geven van een oordeel daarover.16
Binnen IGO wordt toetsing met name ingezet om na te gaan of een student de doelen van een
module (afgeleid van de competenties) heeft behaald en de bijbehorende studiepunten kan krijgen.
Daarnaast wordt er tussentijds formatief getoetst om duidelijk te maken voor zowel student als
docent of de stof is begrepen en waar eventuele hiaten liggen. Hieraan worden geen (besluiten tot)
studiepunten gekoppeld, de toetsing vormt een onderdeel van het onderwijsproces. In de toekomst
zal er vaker formatief getoetst worden zodat toetsing een geïntegreerd onderdeel van het onderwijsproces vormt: zowel om inzicht te geven over de studieaanpak als om tot actief leren aan te
zetten. Bij beide functies van toetsen speelt het geven van feedback, op basis waarvan de student
zijn leerstrategie kan verbeteren, een belangrijke rol. Door zichtbaar te maken waar een student
zich bevindt in zijn ontwikkeltraject wordt de student zich bewuster van dat traject en heeft hij
zicht op de competenties die hij nog verder moet ontwikkelen. De gerichtheid op het ontwikkelen
van competenties wordt expliciet ondersteund door het SLC traject: hier evalueert de student zijn
studieresultaten en studieaanpak en maakt plannen voor verdere ontwikkeling. Het SLC-traject
wordt daarmee sterker gekoppeld aan het competentiegericht onderwijs.
16
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4.

Opleidingsmodel

4.1.

Het Rotterdams Onderwijs Model
De onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam krijgt vorm in het Rotterdams Onderwijs Model
(ROM). 17Het ROM vormt een kader voor de opbouw en invulling van het curriculum voor alle opleidingen van de hogeschool.
Het ROM bestaat uit drie leerlijnen die aanwijsbaar en herkenbaar in het curriculum zijn verweven.
Het gaat om de volgende drie lijnen:
• Praktijkgestuurde lijn, waarin de praktijk zèlf de leermeester is voor de aanpak van problemen.
• Kennisgestuurde lijn, waarin de student kennis, concepten, methodieken en vaardigheden
leert.
• Studentgestuurde lijn, waarin de student zelf vakken kiest op basis van eigen leerdoelen en
competenties.
Hieronder wordt nader uitgewerkt welke rol deze drie lijnen in het curriculum vervullen, en hoe
deze globaal ingevuld dienen te worden.
Praktijkgestuurde lijn
In navolging van de onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam zijn de opleidingen er op gericht
om studenten te leren op een goede manier vraagstukken aan te pakken die zich in de voor hun
opleiding relevante beroepspraktijk voordoenHieraan wordt nadrukkelijk aandacht besteed in de
praktijkgestuurde lijn. Tijdens projecten worden studenten geconfronteerd met echte vraagstukken
uit de beroepspraktijk, die zij (gezamenlijk) op een resultaatgerichte wijze leren aanpakken. Deze
projecten zijn bij voorkeur ontleend aan de relevante beroepspraktijk, ofwel met een echte, externe
opdrachtgever, ofwel in een virtuele opzet. In ieder geval monden de projecten altijd uit in een voor
de beroepspraktijk relevant resultaat.
Tijdens het onderwijs in de praktijkgestuurde lijn werken studenten meestal samen in groepen van
4-5 studenten met een docent als projectbegeleider, die vooral een taak heeft in de begeleiding
van de wijze van aanpak van het probleem en het groepsproces.
In de eerste jaren van de studie zullen de projecten in de praktijkgestuurde lijn veelal een oriënterend en onderzoekend karakter hebben, en zal de relevantie van het opgeleverde resultaat voor
de beroepspraktijk relatief eenvoudig van karakter zijn. In de latere studiejaren zal de praktijk in de
opleiding veelal de vorm hebben van complexere projecten, een (gespreide) stage of het werkdeel
in een duaal opleidingstraject, en zal de bijdrage van studenten aan de oplossing van de praktijkproblemen wezenlijker van aard zijn.
Kennisgestuurde lijn
Het onderwijs in de kennisgestuurde leerlijn is flankerend en ondersteunend voor de projecten in
de praktijkgestuurde leerlijn. Het biedt de student kaders, concepten en vaardigheden die nodig
zijn om praktijkvraagstukken gericht aan te kunnen pakken. Ook wordt in de kennisgestuurde lijn
aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen in het vakgebied, en krijgen studenten de basiskennis en -vaardigheden die zij nodig hebben als beginnend beroepsbeoefenaar.
Het kennisgestuurde onderwijs biedt studenten vooral in het begin van de studie ook structuur:
doordat een belangrijk deel van de kennisgestuurde leerlijn in de vorm van lessen, werkgroepen en
opdrachten wordt aangeboden, weet de student wat er concreet van hem verwacht wordt.
Studentgestuurde lijn
De diversiteit onder studenten vraagt in toenemende mate om maatwerk. Een aanzienlijk deel van
het curriculum is daarom gericht op persoonlijke ontwikkeling van de student. Hierdoor kan tegemoet
gekomen worden aan uiteenlopende leervragen, voortkomend uit een uiteenlopende beginsituatie,
maar ook wegens uiteenlopende wensen voor de toekomstige loopbaan en de eindkwalificaties die
men tijdens de opleiding wil bereiken.
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De studentgestuurde lijn omvat alle studieonderdelen die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het gaat hierbij om de volgende drie onderdelen:

• In het programma zit een opbouw waarin in het begin een groter deel gewijd is aan het verwerven van de concepten en vaardigheden die voor de beroepspraktijk van belang zijn; in de
loop van de studie leert de student steeds meer in en van de praktijk zélf.
• In het begin van de studie is er ruimte in het curriculum die gebruikt kan worden om aandacht
te besteden aan optimale aansluiting van de beginsituatie van de specifieke student op de
eisen die het programma stelt, bijvoorbeeld met bijspijkeronderwijs op het terrein van taalbeheersing.
• In de loop van de studie vindt een opbouw plaats van geleid via begeleid naar zelfstandig en
zelfverantwoordelijk leren. Dat komt tot uiting in de gehanteerde werkvormen en de eisen die
daarbinnen aan studenten gesteld worden.

Bijspijker- en keuzeonderwijs
De bedoeling van het bijspijker- en keuzeonderwijs is tweeledig: enerzijds kan hiermee gericht worden ingespeeld op diversiteit in de instroom en gewerkt worden aan het bijwerken van deficiënties,
bijvoorbeeld op het terrein van taal of wiskunde. Anderzijds kunnen studenten de vrije keuzeruimte
invullen met modules die ingaan op hun specifieke leerbehoeften en – wensen, die hen een interessante aanvulling lijken op het basisprogramma van de opleiding. In het eerste en tweede leerjaar is
6 EC beschikbaar voor het bijspijker- en keuzeonderwijs. Het bijspijker- en keuzeonderwijs wordt
hogeschoolbreed georganiseerd en aangeboden.

Per studiefase verschilt de verhouding tussen de drie leerlijnen: In het begin van de studie is er
een groter aanbod van kennisgestuurde vakken, in combinatie met een groot deel van praktijkgestuurde vakken. In de loop van de studie neemt het aandeel van kennisgestuurde vakken af, en
maakt dit plaats voor een groter praktijkgestuurd deel, en meer keuzeruimte in het studentgestuurde deel van het programma.

Minoren
In de latere fase van de studie he hebben studenten beter zicht gekregen op sterke en zwakkere
kanten en een voorkeur kunnen ontwikkelen voor de richting waarin zij zich verder willen ontwikkelen. Op basis hiervan kiezen zij een minor, die in principe gevolgd wordt in de eerste helft van het
vierde studiejaar (het zevende semester). De minor omvat in totaal 30 EC. De student bespreekt
zijn keuze met de studieloopbaancoach.

De verhouding tussen de 3 leerlijnen en de opbouw hiervan in het curriculum zijn schematisch
weergegeven in figuur 2.

Allereerst krijgt de student in de minor de gelegenheid rond een actueel thema een aanwijsbare
extra competentie te verwerven, waarmee de opleiding een door de student gekozen profilering
krijgt. Ten tweede levert de minor in algemene zin een bijdrage aan de beroepscompetenties van de
student, namelijk de innovatieve competentie die verbonden is met het verleggen van de grenzen
van de beroepsbeoefening. Multidisciplinaire minors voegen een derde belangrijk en uitdagend
aspect aan de competenties van studenten toe: oplossingsgericht samenwerken aan vraagstukken. Daarbij worden verbreding en verdieping gecombineerd. Tot slot kan een student ook binnen
Honoursprogramma kiezen voor minor+, waarin hij expliciet werkt aan de competentie innovatief
handelen en onderzoeksvaardigheden bij het ontwikkelen van innovatieve, werkzame oplossingen
voor een duidelijk vraagstuk met maatschappelijke relevantie.18
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Studieloopbaancoaching
Gedurende de hele studie krijgt de student studieloopbaancoaching (SLC). In het kader van SLC
heeft elke student een docent als mentor/coach. Tijdens SLC wordt aandacht besteed aan de volgende drie aspecten:
• het volgen van de competentieontwikkeling en studievoortgang van de student;
• het begeleiden van door de student te maken keuzes voor de invulling van de keuzeruimte, de
stage en het afstuderen;
• daar waar nodig: het maken van afspraken met de student om het studiesucces en de studievoortgang te verbeteren.
Studenten hebben ten minste 4 maal per jaar een gesprek over wat goed en wat minder goed gaat
in de studie, en over de consequenties hiervan voor de verdere studieactiviteiten. In het kader van
SLC houdt de student een portfolio bij.
Modules gericht op training van sociale vaardigheden
Desgewenst kunnen opleidingen ook trainingen organiseren gericht op loopbaanoriëntatie en
-ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden of sollicitatietraining.
Samenhang tussen de ROM-lijnen
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn alle drie de ROM-lijnen in elke studiefase van het curriculum
aanwezig en wordt er gezorgd voor een goede samenhang tussen de lijnen. Belangrijke uitgangspunten zijn:
• Het curriculum is als een samenhangend geheel ontworpen en ontwikkeld, niet als een
optelsom van losse vakken, practica en projecten. De beoogde eindkwalificaties c.q.
competenties sturen de opbouw en invulling van de programma’s en de wijze van toetsing.
• In de studie is er een wisselwerking tussen theorie en praktijk.
• In de kennisgestuurde leerlijn komen conceptuele kaders en vaardigheden aan de orde die
studenten nodig hebben om in het praktijkgestuurde deel van de studie vraagstukken adequaat te kunnen aanpakken.
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Figuur 2: Verhouding van de 3 ROM-lijnen in de curricula van de Hogeschool Rotterdam

4.2.

Uitwerking van het opleidingsmodel bij WAM
WAM hanteert voor het programma de volgende beleidsuitgangspunten:
• Er is een inhoudelijk samenhangend programma waarvan de onderdelen rechtstreeks zijn
gekoppeld aan opleidingscompetenties, kerntaken en prestatie-indicatoren. Er wordt gezorgd
voor een opbouw van eenvoudige naar complexe problematiek, van begeleid naar zelfstandig
leren en de mate van integraliteit van de competenties neemt steeds verder toe.
• Theorieën en modellen, die gericht zijn op de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en een
kritische, onderzoekende en ondernemende houding, staan in het programma centraal
• Studenten worden voorbereid op de internationale beroepspraktijk.
• Er is een directe verbinding met de beroepspraktijk, overeenkomstig het HR-beleid Outside In
Inside Out (OIIO).
• Er wordt gewerkt met een diversiteit aan leermiddelen (o.a. elektronische leeromgeving, internet, multimedia, serious gaming) en werkvormen (o.a. hoorcolleges, workshops, projecten) die
aansluiten bij de competenties waaraan in de betreffende module wordt gewerkt;
• Bij de studieloopbaancoaching houdt de student zelf door middel van een ontwikkelportfolio
en productportfolio zijn ontwikkeling bij.
• De kwaliteit van het curriculum en de modules wordt geborgd door een vastgesteld proces
waarbij de curriculumcommissie en opleidingscommissie een centrale rol hebben geven bij de
inhoud van curriculum en modules.
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Inhoudelijke samenhang
De opleiding WAM heeft op drie manieren gezorgd voor inhoudelijke samenhang in het curriculum.
Allereerst is er samenhang zichtbaar dankzij het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM), met zijn
kennisgestuurde, praktijkgestuurde en studentgestuurde leerlijn, waarbij de inhoud van de kennisgestuurde leerlijn per kwartaal afgestemd is op de projecten in de praktijkgestuurde leerlijn.
Bijlage 7 geeft in grote lijnen weer hoe de opleiding is opgebouwd.
Ten tweede is er door middel van de drie themagebieden van WAM een thematische samenhang
aangebracht. In de eerste zes kwartalen staat per project één thema centraal; later worden de thema’s
meer integraal benaderd, zodat uiteindelijk bij afstuderen de student in staat is de competenties
integraal toe te passen. Bij de cursussen ligt in jaar 1 de focus op Deltatechniek, in jaar 2 op Deltadesign en -management en in jaar 3 op technische verdieping en integraal en projectmatig werken.
Tot slot is er sprake van een samenhang ten behoeve van de competentieontwikkeling, waarbij de
complexiteit per studiejaar toeneemt tot op het niveau van synthese (creatief omgaan met verworven kennis en inzichten tot iets nieuws). In het programma zijn competentieleerlijnen aangebracht
die door hun koppeling aan de opleidingscompetenties ook rechtstreeks zijn verbonden aan de
kerntaken, de daarbij behorende prestatie-indicatoren en de BOKS. Om ervoor te zorgen dat dit
alles in samenhang wordt uitgevoerd, heeft de opleiding in een database Competentieprofiel WAM
vastgelegd in welke modules welke competenties aan bod komen, wat de kerntaken zijn en aan
de hand van welke prestatie-indicatoren die getoetst worden. In de modulewijzers is deze relatie
eveneens inzichtelijk gemaakt. In bijlage 8 zijn de competentieleerlijnen weergegeven.
In de onderstaande paragrafen wordt de samenhang aan de hand van het ROM-model nog nader
toegelicht.
Vormgeving kennisgestuurde ROM-leerlijn
Theoretische kennis wordt aangeboden door middel van hoor- en werkcolleges (met oefeningen,
casussen en simulaties over bijvoorbeeld hydrologie, watersystemanalyse, juridische en bestuurlijk
besluitvorming, assetmanagement en riskmanagement). Vaardigheden worden aangeleerd tijdens
trainingen. Deze zijn gericht op het leren toepassen van modellen, tekenvaardigheden en het uitvoeren van proeven in het waterlab of in het veld. Omgevingsmanagement wordt door middel van
‘serious gaming’ aangeleerd.
De kennisgestuurde leerlijn werkt toe naar de projecten of kan ook binnen een periode ondersteunend aan het project zijn. Dat laatste is het sterkst het geval in het derde studiejaar, waarbij
theoretische kennis over modellering en juridische besluitvorming ten dienste staan van het project
“Climate Proof”.
Vormgeving praktijkgestuurde ROM-leerlijn
Deze leerlijn bestaat uit projecten, stage en het afstuderen.
• Projecten – De projectopdrachten zijn vanaf het eerste jaar ontleend aan de reële beroepspraktijk, waarbij studenten in groepen van vier een opdracht uitvoeren voor een opdrachtgever uit het werkveld. Dit kunnen ook onderzoeksopdrachten zijn vanuit het kenniscentrum.
De opdrachtgever wordt aan aantal keer uitgenodigd om in de lessen aanwezig te zijn (als
gastdocent of als adviseur voor de docent bij de beoordeling). Projecten worden uitgevoerd
in de vorm van projectateliers, waarin workshops, presentaties en consultaties plaatsvinden.
Soms zijn het pressure cookers van één à twee weken, andere keren hebben ze in een wekelijks programma van vijf, tien of twintig weken. Deze werkvormen sluiten aan bij de praktijk
van deltadesign.19 De studenten leren binnen de praktijkgestuurde lijn ook multidisciplinair
samenwerken, doordat studenten van verschillende opleidingen met elkaar samenwerken tijdens een project met externe opdrachtgevers in het derde studiejaar. Dit zijn de zogenaamde
praktijk integratieprojecten (PI-projecten).
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• Derdejaarsstage – Het stagebeleid is IGO-breed ontwikkeld.20 In de opleidingsspecifieke
bijlage wordt aangegeven wat er van de studenten wordt verwacht in relatie tot de eindkwalificaties.21
Studenten lopen in het derde jaar een semester stage. Ze kiezen zelf een organisatie waar ze
moeten solliciteren naar een stageplaats. De stagebegeleiding gebeurt door de SLC-coach, de
stagedocent en de bedrijfsbegeleider. De SLC-coach begeleidt de studenten bij het formuleren van persoonlijke en bedrijfsspecifieke leerdoelen en stimuleert hen te reflecteren op hun
stage-ervaringen. De stagedocent legt per stagiair twee stagebezoeken af en heeft één keer
per twee à drie weken contact met de stagiairs. Bij internationale stages vindt de stagebegeleiding in principe plaats in de vorm van een conference call (via Skype, een mobiele telefoon
of conference room). Stagiairs hebben ten minste één maal per week met de bedrijfsbegeleider contact over de stagevoortgang. Ze nemen hiertoe zelf het initiatief. Dit geldt ook voor
het functioneringsgesprek halverwege de stage. Het oordeel van de bedrijfsbegeleider over
de stage geldt als een advies aan de stagedocent. Studenten werken in het vierde jaar een semester bij een afstudeerbedrijf: afhankelijk van de opdracht alleen of in duo’s. Ook hier kiezen
zij zelf een organisatie waar ze moeten solliciteren naar een afstudeeropdracht. Ze werken
vrijwel geheel zelfstandig en krijgen feedback van hun afstudeerdocent en de bedrijfsbegeleider.
Vormgeving studentgestuurde ROM-leerlijn
Deze leerlijn bestaat uit studieloopbaancoaching (SLC), bijspijker- en keuzeonderwijs en minoren.
• SLC – In de opleiding heeft SLC een zestal functies22:
1. Het geven van informatie over school en studie;
2. Het volgen, bewaken en bevorderen van de competentieontwikkeling en studievoortgang;
3. Het begeleiden van de student bij te maken studiekeuzes;
4. Het bieden van een sociaal-emotionele thuisbasis waar de student gehoord en gezien
wordt en waar de student gestimuleerd wordt om zichzelf te overtreffen;
5. Het bevorderen van het beroepsbeeld;
6. Het begeleiden van de student bij te maken loopbaankeuzes.
WAM voldoet voor alle jaren aan het basispakket uit de HR-brede kadernotitie SLC, waarbij elk jaar
eigen aandachtspunten kent. De introductieweek, persoonlijke gesprekken en groepsbijeenkomsten in het eerste jaar zijn bedoeld om studenten een sociaal-emotionele thuisbasis te geven. In
jaar 2 krijgt het maken van een planning om de laatste onderdelen van de propedeuse te behalen
veel aandacht. Daarnaast wordt in de tweede helft van het tweede jaar veel tijd besteed aan de
voorbereidingen van de stage. In jaar 3 en 4 staat reflectie op de stage, het eigen functioneren
en competentieontwikkeling centraal. Tot slot wordt de student in jaar 4 persoonlijk begeleid bij
het maken van keuzes bij het zoeken naar werk of een vervolgopleiding. Verder is SLC bedoeld
om de competentieontwikkeling en studievoortgang te volgen, te bewaken en te bevorderen.
Er wordt gewerkt met een ontwikkel- en productportfolio. Het productportfolio kan studenten
helpen bij de presentatie aan potentiële stagebieders (personal branding). Binnen SLC wordt
ook een koppeling naar de beroepspraktijk gelegd. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld
het bezoeken van beurzen (zoals InfraTech), waterschappen en/of adviesbureaus. WAM heeft
doorgaans twee SLC-coaches en twee SLC-groepen per cohort. Studenten sluiten jaarlijks het
SLC-traject af met een assessment op basis van het portfolio (met beroepsproducten).
• Bijspijker- en keuzeonderwijs – Het curriculum kent een vrije keuzeruimte van 12 EC. Die kunnen in het eerste en tweede jaar worden ingevuld door bijspijker- en deficiëntiecursussen, en
door keuzevakken die studenten naar eigen inzicht uit het hogeschoolbrede aanbod kunnen
kiezen.
• Minoren – Studenten volgen in het vierde studiejaar een minor naar keuze. Hierin kunnen
zij zich in één aspect van het beroep verdiepen of hun horizon verbreden op een terrein dat
grenst aan het beroep. Naast het HR-aanbod van minoren kunnen ze bijvoorbeeld ook kiezen
voor een minor van de DDA of een doorstroomminor van de TU Delft. De opleiding brengt enkele minoren die met name interessant zijn in de aansluiting op Watermanagement specifiek
onder de aandacht van studenten in het SLC-programma, zoals Waterbouw, Transitie in de
20

Modulewijzer stage; algemene stagehandleiding bouwopleidingen 2012-2013 (IGO, september 2012).Modulewijer
afstuderen; algemene handleiding bouwopleidingen voltijd en duaal (BBE) (IGO september 2012). Bijlage derdejaarsstage WAM (WAM, oktober 2012) en modulewijzer Bijlage afstuderen Watermanagement, Deltatechnologie
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Delta, International Aid en Development, Flood Control en Rotterdam Green Capital (minor die
tevens past in het Honoursprogramma). De student overlegt met de SLC-coach zijn minorkeuze.
Studentbegeleiding
Naast de studieloopbaancoaching en de reguliere begeleiding die wordt geboden in het onderwijs
worden ook de volgende instrumenten ingezet voor studiebegeleiding:
• Startgesprek – Alle studenten worden bij aanmelding uitgenodigd voor een startgesprek. Met
behulp van een ‘startmeter’ worden mogelijke deficiënties in kaart gebracht die ze naar het
oordeel van de opleiding zouden moeten wegwerken. De uitkomst en eventueel te volgen keuzevakken bespreken ze met een SLC-coach. Andere onderwerpen zijn: cijfers van de laatste
twee jaren, de inhoud van de opleiding, motivatie en persoonlijke omstandigheden.
• Studentendecanen – Zij helpen studenten bij persoonlijke, opleidingsoverstijgende problemen.
Ze kunnen adviseren over praktische zaken als huisvesting en studiefinanciering, en maken zo
nodig met de opleiding afspraken over extra faciliteiten wanneer er sprake is van een functiebeperking.
• Informatie studievoortgang – De SLC-coach bespreekt in individuele gesprekken de studievoortgang. Studenten en coaches hebben te allen tijde toegang tot het studievoortgangsregistratiesysteem Osiris.
• Peercoaching – Studenten die een mentor nodig hebben of extra ondersteuning bij modules,
kunnen een beroep doen op peercoaches. Dit zijn ouderejaarsstudenten bij WAM.
• Summerschool P – Voor studenten die hun propedeuse nog niet hebben gehaald, organiseert
WAM aan het eind van het studiejaar een summerschool P. Studenten krijgen hier de gelegenheid modules voor een tweede keer te herkansen. Ter voorbereiding op de herkansing krijgen
zij nog bijspijkerlessen.
Aansluiting op de dagelijkse beroepspraktijk
In alle ROM-leerlijnen van de opleiding is de aansluiting op de dagelijkse beroepspraktijk te herkennen.
In de kennisgestuurde leerlijn worden zoveel mogelijk voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk
als didactisch vertrekpunt genomen. Waar mogelijk wordt de kennis direct toegepast in opdrachten
of casussen die exemplarisch zijn voor de beroepspraktijk. In diverse kennisgestuurde modules is
het werken aan een beroepsproduct centraal gesteld. Verder wordt in de lessen, ter versterking van
de actualiteit, op diverse momenten gebruik gemaakt van gastdocenten uit het werkveld.
In het kader van studieloopbaancoaching (studentgestuurde leerlijn) volgen studenten gastcolleges
en brengen ze werkbezoeken aan bedrijven en instellingen.
In de praktijkgestuurde leerlijn werken studenten elk kwartaal (met uitzondering van de stageperiode) aan een project, waarin zij verworven kennis toepassen door te werken aan een actueel
praktijkvraagstuk. In het eerste jaar werken studenten bijvoorbeeld bij Waterstad, in opdracht van
DeltaSync, aan een casus ‘Drijvende stadsuitbreiding’ in de Maashaven. In het derde jaar staat het
project Climate proof op het programma: in 2012-2013 gaat het om de herinrichting van de wijk De
Wielewaal (Rotterdam-Charlois) in opdracht van Woonstad Rotterdam. In het derde jaar volgen de
studenten een Multidisciplinair Praktijkintegratieproject (Pi-project), waarin studenten uit meerdere IGO-opleidingen multidisciplinair samenwerken. Tijdens de stage en het afstuderen werken
de studenten gedurende een semester vier dagen per week in de beroepspraktijk. In bijlage 8 is
aangegeven hoe in het curriculum gewerkt wordt met de beroepspraktijk.
Ontwikkeling onderzoeks- en reflectievaardigheden
Watermanagers moeten praktijkgericht onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en beoordelen. Om
deze reden is de competentie Uitvoeren van onderzoek als afzonderlijke competentieleerlijn geïntegreerd in het hele curriculum. Binnen deze competentie staat het ontwikkelen van een kritische,
onderzoekende en ondernemende houding centraal. De bijbehorende kerntaken hebben betrekking
op de onderzoekscyclus: probleemanalyse, gegevens zoeken en verwerken, onderzoek opzetten,
onderzoek uitvoeren, oplossingen genereren en afwegen (zie ook bijlage 2).
Studenten leren eerst informatie te verzamelen uit de voor het vakgebied relevante informatiebronnen (jaar 1). Vervolgens leren zij diverse onderzoekstechnieken toe te passen: kwalitatief onderzoek (jaar 2) en kwantitatief onderzoek (jaar 3). Verder zijn de onderzoeksvaardigheden gericht
op toepassen van geografische informatiesystemen (GIS, jaar 1) en het doen van veldonderzoek
(Veldwerk, jaar 2).
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Studenten leren ook specifiek de onderzoekvaardigheden toe te passen in projecten, waarvan er
twee zijn aangewezen als onderzoeksprojecten. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met het
kenniscentrum Sustainable Solutions en het lectoraat Stad en Water.23 In bijlage 8 is aangegeven
hoe in het curriculum gewerkt wordt met het kenniscentrum.
Ontwikkeling internationale oriëntatie
Omdat het werkveld steeds sterker internationaal is georiënteerd, is er veel plaats ingeruimd voor
internationale oriëntatie. In Bijlage VIII is aangegeven hoe in het curriculum gewerkt wordt aan het
thema internationalisering. Er is aandacht voor internationale ontwikkelingen en concrete projecten
op het gebied van watermanagement.
Om de internationalisering van het programma mogelijk te maken, werkt WAM samen met bedrijven
ten behoeve van projecten en onderzoekstrajecten in de deltagebieden van Bangladesh, Indonesië en
Vietnam (uit het Nationaal Water Plan), en in de landen Marokko, Filippijnen, VS, Duitsland en België.
Voorbeelden van de internationale aspecten van het curriculum WAM zijn:
• Beheersing Engels – Het programma kent de module Business Engels en bijspijkerprogramma’s Engels. Sommige modules worden gedeeltelijk of geheel in het Engels verzorgd, bijvoorbeeld Flood Control & riskmanagement en Cross cultural communication (beide in jaar 3). De
literatuurlijst bevat verplichte Engelstalige literatuur.
• Projecten met internationale focus – Sommige projecten zijn gericht op internationale problematiek, bijvoorbeeld Climate change in the delta (jaar 1) en Global cities (jaar 2).
• Buitenlandstages – De opleiding stimuleert internationale stages en heeft een breed eigen
netwerk waar studenten gebruik van kunnen maken. In de afgelopen drie cursusjaren liepen
respectievelijk acht, vijf en twaalf studenten stage in onder andere Duitsland, Filippijnen,
Indonesië, Marokko, Vietnam, Kenia, Bangladesh en Aruba. Binnen SLC (jaar 1 en 2) wordt specifiek aandacht besteed aan werken in het buitenland, bedoeld om studenten te helpen zich te
oriënteren in het internationale werkveld.
• Uitwisselingsprogramma – De minor Internationaal Aid and Development, die onder verantwoordelijkheid van WAM valt, is volledig Engelstalig en kent een buitenlandstage van zes
weken. WAM-studenten kunnen zich ook inschrijven voor het uitwisselingprogramma met de
VS, onder andere met de Northeastern University in Boston.
• Internationale studiereizen – De opleiding kent in het eerste jaar een verplichte studiereis
naar Antwerpen. Alle studenten worden gestimuleerd om mee te doen aan de jaarlijkse
Wetskills Water Challenge programma’s van het Netherlands Water Partnership en de DDA, en
aan de internationale studiereis die de studievereniging Stuw in samenwerking met de opleiding organiseert. Studenten die de minor Waterbouw volgen, worden ook uitgenodigd voor de
studiereis van Civiele Techniek in het vierde studiejaar.
• Afstudeeropdracht in het buitenland – In 2012-2013 zijn drie afstudeerders aan de slag gegaan
met een afstudeeropdracht in de Filippijnen en Vietnam.
Honoursprogramma
Studenten die een stap extra willen zetten, kunnen via een sollicitatieprocedure naast de opleiding
een honoursprogramma volgen.24 De opleiding stelt een sollicitatiecommissie aan die beslist over
het al dan niet toelaten van een student tot de verschillende studieonderdelen van het honoursprogramma.
In het eerste en tweede jaar kunnen studenten zich hierop oriënteren door middel van specifieke
hogeschoolbrede keuzevakken en door binnen reguliere projecten eigen opdrachten te formuleren.
In het derde jaar biedt WAM de optie voor het volgen van een topstage. Gedurende de looptijd van
het honoursprogramma, maar in ieder geval in het derde en vierde jaar, maakt de student deel
uit van een leerwerkgemeenschap. Vanaf het derde jaar moeten honoursstudenten een praktijk
integratieproject XL volgen. In het vierde jaar werken ze in een Minor+ (voorheen Innovation lab)
aan een project voor een externe opdrachtgever. Het betreft een actueel, complex en weerbarstig
praktijkprobleem, dat een multidisciplinaire en innovatieve aanpak nodig heeft om tot een goede
oplossing te komen. WAM verzorgt de Minor+ Rotterdam Green capital en voorheen Flood control.
Het afstuderen heeft een thema dat aansluit op het onderzoeksprogramma van een kenniscentrum
en wordt naast de opleidingsdocent ook begeleid door een lector. Conform het “Honoursprogramma
WAM 2011: De student maakt het!” wordt de coördinator Honoursprogramma verplicht als 1ste dan
wel 2de lezer aangesteld.
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Projectenboek Watermanagement 2013 (WAM, april 2013).
Hogeschoolgids IGO 2012-2013 (IGO, augustus 2012) en Werkdocument honoursprogramma Hogeschool Rotterdam (HR, februari 2012).
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In het Honoursprogramma ontwikkelen studenten zich tot excellente professionals die op innovatieve
wijze kunnen bijdragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk. Het
HP-programma sluit naadloos aan bij profiel van de opleiding. In het profiel komen meerdere aan
excellentie gerelateerde kenmerken voor zoals hoogwaardige kennis en het vermogen te opereren
in multidisciplinaire samenwerkingsrelaties. Klimaatverandering vraagt bovendien om professionals
die op innovatie wijze kunnen inspelen op de gevolgen hiervan op het leven in stedelijke delta. De
watersector heeft met andere woorden behoefte aan excellente, innovatieve professionals.

In hoofdstuk 4.2 is reeds beschreven welke uitgangspunten de opleiding heeft gehanteerd bij
het opzetten van haar curriculum. Hieronder volgt een korte beschrijving van de inhoud van het
curriculum per leerjaar.
• Studiejaar 1 – Studenten oriënteren zich op de drie themagebieden en de zeven opleidingscompetenties. Basismodules zijn onder meer: Nederlandse waterhuishouding, Hydrologie,
Watersysteemanalyse, Waarde van water en Bestemmingsplan en watertoets. De basiskennis
wordt toegepast in projecten. Zo moeten studenten bijvoorbeeld een watersysteemanalyse
uitvoeren voor een wijk in Rotterdam. Het geheel wordt ondersteund door vaardigheidsonderwijs (technische en communicatievaardigheden), wis- en natuurkunde, bijspijker- en keuzevakken. De student wordt bij de SLC-lessen vertrouwd gemaakt met de beroepscompetenties en
het bijhouden van zijn eigen ontwikkeling in een portfolio.
• Studiejaar 2 – In het tweede jaar begint de hoofdfase. In dit jaar wordt de verdere theoretische en praktische basis gelegd om als professional werkzaam te zijn binnen het vakgebied.
Studenten verdiepen zich op de drie themagebieden en de competenties. Modules zijn
bijvoorbeeld: The Waterchallenges of megacities, Adaptief bouwen, Ontwerpen en Dimensioneren van waterkunstwerken, Duurzame ontwikkeling. Ook oriënteren studenten zich op de
brede facetten van het vakgebied, zoals rapporteren, functioneren in organisaties en onderzoekvaardigheden. Modules zijn onder andere Techniek en ethiek, Samenwerken en personal
branding, en Kwalitatief onderzoek. Ook hier worden kennis en vaardigheden toegepast in
projecten. In het project Waterbelangen maken studenten een op de casus toegesneden
stakeholdersanalyse.
• Studiejaar 3 – Dit jaar begint met een stageperiode van een semester. Daarna specialiseren
studenten zich verder op het gebied van stedelijk waterbeheer. In het project Climate proof
wordt integraal gewerkt aan de drie themagebieden en de drie beroepscompetenties. Het
project is multidisciplinair en in samenwerking met het werkveld ingevuld. De complexiteit van
de praktijkproblemen in het project is toegenomen. Kennisinhoudelijke modules zijn Besturen met water, Modelleringspractica, Watertechniek in stedelijk water en Riskmanagement &
Flood control. Binnen SLC ligt de nadruk op reflecteren op de eigen ervaringen en handelen,
zodat de student leert de visie waaruit hij werkt aan te scherpen en te onderbouwen.
• Studiejaar 4 – Dit jaar bestaat uit een door de student te kiezen minor in het eerste semester
en het afstuderen in het tweede semester. De ondersteunende modules richten zich op de
voorbereiding van het afstuderen en sollicitatie. Daarnaast is er aandacht voor de recente
ontwikkelingen in het werkveld, ondernemerschap en onderzoeksmethodiek in ontwerpende
opgaven. Om de week is er een terugkomdag met intervisie en ondersteunende vakken op
het gebied van rapporteren, adviseren en onderzoeksmethodiek. In de studentgestuurde
leerlijn krijgen studenten ondersteunende kennis aangereikt over het afstuderen, en binnen
SLC wordt het behalen van de competenties en het zoeken naar een baan of vervolgopleiding
centraal gesteld. Bij het afstuderen wordt het eindniveau getoetst. De omvang en complexiteit
van de afstudeeropgave bepaalt of de afstudeerstage door een student alleen, dan wel in
een duo gedaan kan worden. De studenten wordt geadviseerd en gestimuleerd om op zoek te
gaan naar een opgave die complex genoeg is voor een duoschap.

Kwaliteitsborging
De curriculumcommissie beoordeelt de vormgeving van het programma in al haar aspecten en
adviseert in overleg met het opleidingsmanagement over wijzigingen in curriculum en afzonderlijke
modules. De adviezen zijn mede gebaseerd op de adviezen van de opleidingscommissie, de opmerkingen uit het periodieke overleg met de klassenvertegenwoordigers en de uitkomsten van het reguliere
docentenoverleg. De borging werkt ook de andere kant op: besluiten van de curriculumcommissie
komen ter sprake in de genoemde overleggen en leiden waar nodig tot aanpassing van de modules.
Hiervoor is de modulehouder verantwoordelijk. De totstandkoming van het curriculum en toetsplan
en van de modulehandleidingen is schematisch in bijlage 9 opgenomen. Het figuur over de totstandkoming van de modulehandleiding geeft de nieuwste werkwijzen m.b.t. de rol van de toetscommissie
aan die in het toetsplan 2013 is opgenomen en in kwartaal 2 van 2013-2014 in werking zal treden.
Projectbegeleiders hebben wekelijks overleg met elkaar voor onderlinge afstemming van de begeleiding. De curriculumcommissie heeft een projectenboek WAM vastgesteld waarin afspraken zijn
opgenomen over werkvormen, tools, focus, middelen en begeleiding die per project moeten worden
gehanteerd. Verder draagt de stage- en afstudeercoördinator zorg voor de directe aansturing van
stage- en afstudeerbegeleiders en daarmee voor de kwaliteit van de stage- en afstudeerbegeleiding.
De SLC-coördinator is verantwoordelijk voor studieloopbaancoaching en studiesucces.

4.3.

Het curriculum
De Hogeschool Rotterdam werkt sinds 2003 met het Europese studiepuntensysteem van European
Credits (EC). Eén EC komt overeen met een studielast van 28 uren studie. Per studiejaar wordt
het programma zo ingericht dat een student 60 studiepunten kan halen. De opleiding omvat een
totale studielast van 240 EC. Indien de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving
aan de opleiding 47 studiepunten of minder heeft behaald dan krijgt de student een advies met
daaraan verbonden een afwijzing.
Binnen het curriculum worden de volgende twee studiefasen onderscheiden, de propedeuse en
de hoofdfase:
Tabel 3. Studiefasen

Studiejaar
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3 en 4

Studiefase
Propedeuse
Hoofdfase
Hoofdfase

Studielast
60 EC
60 EC
120 EC

Normblok
Propedeuse
Semester 3 & 4
Semester 5 t/m 8

Bijlage 7 bevat een schematische weergave van het curriculum, met daarin onder andere onderstaande programma-onderdelen:
• Stage-opdracht van 24 studiepunten in semester 5 (4 dagen per week en 1 terugkomdag)
• Afstudeeropdracht van 24 studiepunten in semester 8 (4,5 dag per week en 1 terugkomdag
per 2 weken).
• Een minor van 30 studiepunten tussen stage en afstuderen.
• 6 EC keuzepunten in het eerste jaar. Bijspijkermodules vallen in deze keuzeruimte
• 6 EC keuzepunten in het tweede studiejaar Het betreft hogeschoolbrede keuzevakken, die
studenten kennis aanreiken op specifieke kennisgebieden zowel binnen als buiten het domein
van de Built Environment. Studenten kunnen deze modules gebruiken ter nadere oriëntatie op
de diverse beroepsprofielen of hun kennis b.v. in talen verdiepen.
• Buiten de stage- en afstudeerperiode in elk kwartaal projectonderwijs voor 2, 4 of 8 studiepunten.
• Buiten de stage- en afstudeerperiode in elk kwartaal een mix van werkvormen.

4.4.

Toetsing
Systeem van toetsing
Sturend voor het systeem van toetsing is de uitwerking van de opleidingscompetenties in kerntaken
en prestatie-indicatoren. Voor elke module is in de Database competentieprofiel uitgewerkt welke
kerntaken, prestatie-indicatoren en BOKS moeten worden getoetst op welk beheersingsniveau.
WAM heeft haar systeem van toetsing ook vastgelegd in het toetsplan. Hierin is een toetsmatrix
opgenomen, die ook het complexiteitsniveau en de bijbehorende toetsvorm weergeeft. Per
complexiteitsniveau zijn een of meerdere programmaonderdelen vastgesteld waar het desbetreffende niveau wordt getoetst. Het toetsplan bevat ook werkafspraken, bijvoorbeeld over het voorkomen van meeliftgedrag in groepsopdrachten en over de totstandkoming van beoordelingscriteria
en toetsmatrijzen.25 Verder is hierin de toetscyclus beschreven:
• Toetsontwerp – De curriculumcommissie stelt jaarlijks een toetsmatrix op, waarin wordt aangegeven in welke modules welke competenties op welk niveau worden getoetst, en met welke
toetsvorm.
• Toetsconstructie – De modulehouder stelt op basis van de competenties en de BOKS de leerdoelen en een toetsmatrijs op (inclusief toetsvorm, toetsprocedures en beoordelingscriteria),
en construeert op basis hiervan de toets, proeftoets, herkansingstoets en het bijbehorende
antwoordmodel (of beoordelingsformulier). Een ‘tweede lezer’ checkt of de toets aan de
kwaliteitseisen voldoet en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toets.
25
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Toetsplan WAM 2013-2014 (WAM, 2013), toetsmatrix (bijlage).
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• Toetsafname – Schriftelijke toetsen worden door de docent afgenomen. Bij het afnemen van
assessments zijn altijd twee docenten betrokken.
• Toetsbeoordeling – De beoordeling wordt altijd gedaan door één docent. Assessments, projecten, stage en het afstuderen worden altijd door ten minste twee docenten beoordeeld. Bij
stage, afstuderen en sommige projecten heeft een extern deskundige uit het werkveld een
adviserende rol. Bij het afstuderen is een extern deskundige als beoordelaar betrokken. Waar
meerdere beoordelaars betrokken zijn, wordt het eindoordeel altijd onderling afgestemd in
kalibreersessies.
WAM kent een variëteit aan toetsvormen, die overeenkomstig het didactisch concept en het
ROM-beleid te herleiden zijn naar de drie ROM-leerlijnen:
• Toetsing kennisgestuurde leerlijn – Hier wordt gebruik gemaakt van schriftelijke toetsen met
zowel open als gesloten vragen (bijv. Waarde van Water, Besturen met water en De Nederlandse waterhuishouding), van multiple choice-toetsen (Kwantitatief onderzoek) en opdrachten in
de vorm van rapporten (bijv. Waterplannen en Projectmanagement). In practica zijn er andere
toetsvormen, zoals assessments (bijv. Presenteren & vergaderen en Climate proof) en het
maken van tekeningen (modules Handtekenen en methodisch ontwerpen).
• Toetsing praktijkgestuurde leerlijn (projecten) – Projecten (inclusief de Pi-projecten) worden
altijd afgesloten met een groepsopdracht, soms in combinatie met een individuele schriftelijke toets (bijv. bij het project Waterbelangen) of een assessment (bijv. bij het project Climate
proof). De individuele beoordeling is gebaseerd op de projectmap met daarin een reflectieverslag of individuele presentatie of individuele opdracht of toets. Om ook het proces individueel
te kunnen beoordelen geldt bij alle projecten aanwezigheidsplicht.
• Toetsing praktijkgestuurde leerlijn (stage) – Leerdoelen worden beoordeeld op basis van een
eindrapport, een productportfolio, een reflectieverslag en een presentatie.26 Binnen de stage
worden de algemene hbo-competenties op niveau 2 afgetoetst. Studenten stellen naast de
algemene leerdoelen ook individuele leerdoelen op. Dit doen ze voor twee of drie van de
beroepscompetenties en voor hun persoonlijke ontwikkeling.
• Toetsing praktijkgestuurde leerlijn (afstuderen) – De eindkwalificaties van WAM worden op
eindniveau beoordeeld in de afstudeeropdracht. Het beleid met betrekking tot het afstuderen
is vastgelegd in de afstudeerhandleiding.27 Studenten werken in het afstudeerbedrijf – afhankelijk van de opdracht: alleen of in duo’s – aan een complex beroepsproduct in een complexe
context. Ze werken vrijwel geheel zelfstandig en krijgen feedback van hun afstudeerdocent
en de bedrijfsbegeleider. Er zijn drie officiële contactmomenten: een kennismakingsgesprek,
tussenpresentatie en een groenlichtgesprek. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn
als volgt: Studenten hebben aan het einde van de studie – wat de drie beroepscompetenties
betreft – zelfstandig integraal inzicht ontwikkeld in de technische, ruimtelijke en socio-economische haalbaarheid van oplossingen binnen het werkveld deltatechnologie. Bij de beoordeling van het eindniveau zijn altijd drie examinatoren betrokken (zes-ogenprincipe), van wie
één extern deskundige. Studenten worden bij het afstuderen individueel beoordeeld, maar
kunnen wel in duo’s werken aan hun afstudeeropdracht. Het eindwerk is het definitieve onderzoeksrapport. Het eindcijfer is gebaseerd op het functioneren in het afstudeerbedrijf (20%),
het onderzoeksrapport (65%), de eindpresentatie (5%) en de verdediging (10%).28 Studenten die willen afstuderen met een honoursdegree, sluiten hun bachelor af met een regulier
afstudeertraject, waarvan het thema gekoppeld moet zijn aan een onderzoeksprogramma van
een kenniscentrum. De studenten bekwamen zich aanvullend in de honourscompetenties.29
Het honourstraject wordt afgesloten met een eindassessment over het hele honoursprogramma.30
• Toetsing van studentgestuurde leerlijn – Studenten stellen voor SLC behalve een ontwikkelportfolio ook een productportfolio samen. Het productportfolio bevat het bewijsmateriaal
voor de competenties die tijdens het afsluitende SLC-assessment aan het einde van ieder
studiejaar worden getoetst. Voor de toetsing van keuzemodules en de minor: zie de kennis- en
praktijkgestuurde leerlijn.
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Algemene stagehandleiding bouwopleidingen voltijd en duaal (BBE) .
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Afstudeerhandleiding WAM (januari 2013).
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Beoordelen afstuderen Watermanagement (WAM, januari 2013).
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Hogeschoolgids IGO 2012-2013 (IGO, 2012), p. 40-41.
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Handleiding eindassessment Honours HR (HR, februari 2013).
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Bij het toekennen van toetsvormen bewaakt de opleiding dat er voldoende individuele toetsing
plaats vindt. Dit betekent onder andere het hanteren van schriftelijke toetsen, assessments en
individuele opdrachten. Daarnaast is het van belang om ook het groepswerk een aantal keer te
toetsen. Dit betekent dat studenten in groepen een opdracht uitwerken. Binnen de projecten, waar
altijd in groepen wordt gewerkt, wordt altijd gezorgd voor een individueel beoordeling van de student. Deze kan bestaan uit het afnemen van een toets, opstellen van een (reflectieverslag) of een
het uitwerken van een individuele opdracht. Bij het afstuderen dienen studenten hun individuele
bijdrage aan het rapport aan te tonen en hun werk individueel te verdedigen. In het plan van aanpak
dienen studenten inzicht te geven in de taak en werkverdeling van de studenten.
Voor alle toetsen geldt dat de resultaten ten hoogste drie weken na het afnemen ervan aan de
studenten bekend worden gemaakt. Voor schriftelijke toetsen wordt per cursusjaar één herkansingsmogelijkheid geboden.31
In de modules worden diverse formatieve toetsvormen gehanteerd, zoals het behandelen van
proeftoetsen, werken aan huiswerkopdrachten en stellen van vragen over reeds behandelde stof.
De opleiding beschouwt het geven van feedback op tussentijdse en eindresultaten ook als een
vorm van formatief toetsen. Op basis hiervan kunnen studenten hun leerstrategie verbeteren. De
feedback wordt deels schriftelijk gegeven in de vorm van commentaar op het ingeleverde werk
(doorgaans in N@tschool) en mondeling in de feedbacklessen die standaard in de derde week en
aan het eind van het kwartaal worden ingeroosterd.
Kwaliteitsborging
De curriculumcommissie stelt jaarlijks het toetsplan op. Het toetsplan wordt in samenhang met het
curriculum door de directie van het instituut beoordeeld en vastgesteld. De examencommissie van
IGO is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van toetsing en examinering. De periodieke controle
wordt uitgevoerd door de toetscommissie WAM, die de kwaliteit en het niveau van de tentamens
en examens bewaakt. De toetscommissie beoordeelt aan de hand van een IGO-breed vastgesteld
toetsanalyseformulier ten minste vier toetsen per kwartaal. Ze bespreekt haar bevindingen met de
betrokken docenten, waarna zij eventuele aanpassingen maken. Ook rapporteert de toetscommissie
twee keer per jaar haar bevindingen aan de examencommissie.
De transparantie van het toetsen wordt geborgd door de modulewijzers. De modulehouders leiden
van het competentieprofiel de leerdoelen af en stellen, mede op basis hiervan, een toetsmatrijs op
(inclusief toetsvorm, toetsprocedures en beoordelingscriteria). Alle toetsen worden geconstrueerd
door een docent (veelal de modulehouder), die tevens het beoordelingsformulier en/of antwoordmodel samenstelt. Daarna vindt een compliance check plaats door een tweede lezer.
Het Reglement voor het afnemen van tentamens en examens maakt eveneens deel uit van de borging
van de toetskwaliteit. Het is een onderdeel van de OER, die is opgenomen in de Hogeschoolgids.
Jaarlijks wordt deze gids in digitale vorm aan de studenten ter beschikking gesteld. Ook hierin
staat beschreven waar studenten terecht kunnen bij klachten over toetsing en examinering: bij hun
docent, de examencommissie en het college van beroep voor de examens.
Bij de beoordeling zijn alleen interne docenten verantwoordelijk, al kunnen zij hun oordeel wel
baseren op het advies van extern deskundigen uit het werkveld (bij stage en onderwijsprojecten)
of collega’s van de zusteropleidingen ROP en CT.
Binnen IGO wordt gewerkt met een instituutsbrede afstudeerhandleiding. Deze handleiding biedt
een compleet overzicht van alle regels en procedures omtrent het afstuderen en stelt in afstudeerdoelen en beoordelingsformulieren de algemene bachelorkwalificaties centraal. WAM heeft in de
opleidingsspecifieke bijlage Afstuderen bij Watermanagement; Deltatechnologie een stap vooruit
de opleidingscompetenties centraal gesteld. Bij de kwaliteitsborging van het afstuderen zijn opnieuw de examen- en toetscommissie betrokken. De examencommissie stelt vast of studenten het
eindniveau hebben gerealiseerd door formeel de afstudeercommissie (i.e. de examinatoren) aan te
stellen. De toetscommissie controleert het niveau van het afstuderen door een steekproefsgewijze
beoordeling van scripties en hun beoordeling. De curriculumcommissie is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de afstudeerfase en de vaststelling van het beoordelingsformulier (inclusief cesuur).
De afstudeercoördinator coördineert de afstudeerfase en de afstemming tussen afstudeerdocenten.
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Zij wordt hierbij operationeel bijgestaan door het stage- en afstudeerbureau IGO, die onder andere
beschikt over adressen van afstudeerbedrijven en concrete opdrachten. Kalibreersessies tussen
de leden van de afstudeercommissies borgen de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling.
Voor het afronden van het honoursprogramma gelden de reguliere procedures voor toetsing en
beoordeling. Het aanvullende eindassessment wordt afgenomen door twee assessoren, van wie
er een is verbonden aan een ander instituut dan IGO. De coördinator van het honoursprogramma
is eerste of tweede lezer van het ‘reguliere’ eindwerk.

4.5.

Instroom en opleidingsvarianten
De opleiding kent alleen een voltijd leerroute van 4 studiejaren. De opleiding is toelaatbaar voor
studenten met een HAVO of VWO diploma met een EM, NR en NG profiel, en voor studenten met
een MBO-4 diploma. De leerroutes sluiten voldoende aan op de opleiding. De opleiding heeft een
uitgebreid bijspijkerprogramma in het eerste studiejaar om de studenten te ondersteunen. Ook
in de voorlichting worden studenten met beperkte wiskunde en natuurkunde kennis geadviseerd
(met name MBO-4 en EM uitstroomprofiel), om voor aanvang van de opleiding extra onderwijs te
volgen. De hogeschool biedt hiervoor deficiëntie-onderwijs aan. Wanneer studenten niet het juiste
vakkenpakket of profiel hebben om de opleiding te volgen, hebben zij ook de mogelijkheid om een
deficiëntieprogramma te volgen.
Het merendeel van de instroom bij WAM heeft een HAVO (70%) of VWO (10%) diploma met een
NT, NG of E&M profiel. Daarnaast is er een instroom van MBO-4 studenten (17%), o.a. vanuit de
MBO-opleiding Watermanagement. Voor een technische opleiding heeft de opleiding met 15% een
relatief groot aantal vrouwen in de opleiding (ter vergelijking: de vrouwelijke instroom bij Civiele
Techniek is 7%).

4.6.

De opleiding is zich bewust van de belangrijkste voorspeller van studiesucces, namelijk “binding” met
de opleiding: de overtuiging dat de gekozen opleiding past bij de interesse, vaardigheden en idealen
van de student. Om hier op in te spelen maakt de opleiding met name in het eerste jaar veel gebruik
van peercoaches, die een voorbeeldfunctie hebben voor de nieuwe studenten en beschikbaar zijn
als vraagbaak. De peercoaches hebben ook een centrale rol in de introductieweek van de opleiding,
die vooral in het teken staat van kennismaking met elkaar. Binnen SLC staan individuele gesprekken
over studievoortgang en competentieontwikkeling centraal, om zo snel mogelijk een indicatie te
krijgen of de student op de juiste plek zit. Daarnaast is er veel ruimte voor beroepsoriëntatie, zowel
in de klas als door werkbezoeken en excursies. Studenten worden gestimuleerd om ook buiten de
lessen met elkaar te werken, onder andere door voldoende en inspirerende werkruimte binnen de
locatie van de opleiding aan te bieden en ook zo nodig vrije studieruimte in te roosteren.
De opleiding ondersteunt ook de studievereniging Stuw, door deelname in het bestuur en bij werk
bezoeken en excursies. Stuw is ook een gesprekpartner voor de opleiding voor wat betreft de
kwaliteit van de opleiding. Ter illustratie heeft de opleiding samen met Stuw een discussiemiddag
met alle studenten georganiseerd om over de resultaten van de NSE door te praten.

Studentbenadering
De opleiding past zowel in de werving als in de manier waarop zij het onderwijs laat aansluiten op
de studenten het zogenaamde beta-mentalitymodel toe. Dit is door het Platform Beta Techniek
ontwikkeld en maakt onderscheid in 4 verschillende segmenten: de concrete beta technici, de
mensgerichte generalisten, de carriere beta’s en de non beta’s. In de opleiding zien we van alle
vier de categorieën ongeveer even grote aantallen. Ook de non beta´s (profiel E&M) worden tot de
opleiding aangetrokken vanwege het werken aan maatschappelijke klimaatvraagstukken.
De werving, in het bijzonder tijdens de open dagen, is gericht op alle vier de segmenten. Met de
praktische uitleg en de proeven in het waterlab of het spelen van een serious climate game bieden
we de concrete beta de concreetheid, en kan hij zelf aan de slag. Daarnaast is er veel ruimte voor
persoonlijk contact en het vertellen van persoonlijke verhalen door vooral studenten die ruim aanwezig zijn. Er is veel studiemateriaal, film een fotomateriaal aanwezig om ook de opleiding in beeld
te brengen. Hierdoor kan de mensgerichte generalist sfeer proeven en ervaringen uitwisselen. De
carriere beta wil een professionele en daadkrachtige organisatie, wat vooral bediend kan worden
door een mix van docenten met uiteenlopende ervaring in het werkveld aanwezig te laten zijn.
De opleiding werkt samen met “Ik onderzoek water”. Ikonderzoekwater.nl laat examenleerlingen
hun profielwerkstuk maken over een relevant maatschappelijk probleem in de watersector. De leerlingen worden begeleid door waterexperts van gemeentes, ingenieursbureaus of waterschappen.
Ook in het onderwijsaanbod houdt de opleiding rekening met de diversiteit in de studentpopulatie:
• Er is een breed pakket aan deficiëntie-modules in het eerste jaar beschikbaar, namelijk Nederlands, wiskunde, natuurkunde en Engels.
• De technische vakken beginnen later in het eerste jaar, zodat studenten met een achterstand
op wiskunde en natuurkunde dat via een deficiëntie -programma kunnen bijwerken.
• Per kwartaal is er een mix van technische, economische en maatschappelijke modules, zodat
studenten de benodigde inzet kunnen spreiden. Dat betekent bijvoorbeeld dus geen hydrologie in een kwartaal met watersysteemanalyse (twee technisch lastige modules). Dit was bij
de start van de opleiding wel het geval, als gevolg van thematiek per kwartaal, maar dit is
omgezet naar een horizontale benadering.
• Studenten die ruimte over hebben om zichzelf te overtreffen, worden gestimuleerd om mee
te doen aan het Honoursprogramma.
• Studenten die slechts enkele EC’s verwijderd zijn van een propedeuse-diploma kunnen meedoen aan een summerschool, waarin zij de mogelijkheid krijgen om extra onderwijs te volgen
en herkansingen te doen voor de modules die zij nog moeten halen.
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4.7.

Onderwijsorganisatie
Organisatiestructuur
De opleiding wordt aangestuurd door de onderwijsmanager. Deze wordt ondersteund door het
bedrijfsbureau (studentregistratie), Bureau Externe Betrekkingen en Bureau Beleid, Innovatie en
Kwaliteit. Binnen IGO zijn de taken en verantwoordelijkheden van diverse organisatieonderdelen
en functies beschreven. Het betreft de volgende onderdelen:
• Curriculumcommissie – Deze beoordeelt het programma op inhoud en actualiteit, doet wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het curriculum als geheel en zo nodig ook de inhoud
en werkvorm van de afzonderlijke modules. Zij bewaakt de samenhang in het curriculum,
door jaarlijks de database competentieprofiel WAM inclusief de daar in opgenomen Body of
Knowledge and Skills (BOKS) te evalueren. Daarnaast stelt zij ook meer beleidsmatige documenten vast, zoals het internationaliseringsplan en de SLC-visie. In de commissie hebben de
onderwijsmanager en vier docenten zitting. De betrokken docenten zijn competentiehouder
en daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en het niveau van één of meer competentieleerlijnen. De curriculumcommissie komt minstens één keer per maand bijeen.
• Opleidingscommissie – Deze commissie komt twee maal per jaar bijeen en bestaat uit docenten en studenten. Zij brengen advies uit over het voorgestelde curriculum, en geven feedback
over het lopende curriculum. Zo heeft de opleidingscommissie geadviseerd om de modules
Watervergunning en Waterplannen een andere plaats in het curriculum te geven. Ook ziet zij
toe op de uitvoering van de OER.
• Beroepenveldcommissie – Hierin zitten vertegenwoordigers van het werkveld, onder voorzitterschap van de coördinator externe betrekkingen. De commissie fungeert als belangrijk
instrument om de praktijkgerichtheid van het programma te borgen. De commissie komt
tenminste twee maal per jaar bijeen.
• Studentenoverleg – Een groep van studentvertegenwoordigers (één per studiejaar en van elke
klas) komt ieder kwartaal bijeen en bespreekt met de onderwijsmanager de kwaliteit van de
programma-inhoud. De inhoud, toetsing en organisatie van alle modules uit het voorgaande
en lopende kwartaal worden besproken.
• Teamoverleg – Het voltallige docententeam komt circa vier maal per jaar bijeen voor teamoverleg. Het programma wordt hier besproken en nader afgestemd. Dit kan naar aanleiding
van voorstellen van de curriculumcommissie zijn, maar ook vice versa waarbij het team voorstellen tot aanpassing doet aan de curriculumcommissie.
• SLCoverleg – De SLC-coaches komen onder leiding van de SLC-coördinator ook tenminste 1 x
per kwartaal bijeen.
• DDA Teach the Teacher-dagen – De docenten en leden uit het werkveld van de DDA komen
tenminste twee keer per jaar bijeen voor kennisuitwisseling.
• Toetscommissie – Deze commissie, bestaande uit 3 docenten, komt tenminste 4 keer per jaar
bijeen. Zij geven advies aan docenten over door hen gemaakte toetsen en rapporteren naar
de examencommissie.
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Personeel
Het onderwijs binnen de opleiding wordt ontwikkeld en verzorgd door zowel interne als
"externe" docenten. Het onderwijsprogramma is in aanzienlijke mate mede ontwikkeld en wordt
(gedeeltelijk) verzorgd door vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk. Deze externe docenten
hebben doorgaans een aanstelling voor één of twee dagen in de week. Naast deze externe docenten
zorgen gastdocenten die enkele lessen of een geheel programma verzorgen, er mede voor dat het
programma sterk beroepsgericht gehouden wordt.
Met beroepspraktijk worden zowel overheidsorganisaties en adviesbureau als kennisinstellingen
bedoeld die gericht zijn op de watersector en meer specifiek op deltatechnologie.
Planning en roostering
Bij de Hogeschool Rotterdam is het schooljaar opgedeeld in vier onderwijsperioden (kwartalen)
van elk tien weken (exclusief vakanties). Globaal lopen deze onderwijsperioden doorgaans in de
onderstaande kalenderperiode:
onderwijsperiode 1
onderwijsperiode 2
onderwijsperiode 3
onderwijsperiode 4

September – half november
Half november – half februari
Half februari – eind april
Mei – half juli

In de weken 1 t/m 10 van elke onderwijsperiode zijn bij de opleiding de lessen (in de vorm van hoorof werkcolleges, trainingen of projectgroep-bijeenkomsten) ingeroosterd voor de modules die in
deze onderwijsperiode worden gegeven. In week 9 zijn de afrondende tentamens voor de gegeven
modules met een schriftelijke tentamen. De eindpresentaties van de projecten en inleveren van opdrachten zijn verdeeld over week 8, 9 en 10. Herkansingen van schriftelijke toetsen worden gepland
in week 2 t/m 6 van de volgende onderwijsperiode. In principe wordt er één herkansing per week
ingepland. De herkansingen van onderwijsperiode 4 worden gepland in week 10. Herkansingen van
opdrachten worden in week 12 gepland, en in onderwijsperiode 4 in week 11.

4.8.

Samenwerking met het lectoraat en het Centre of expertise Deltatechnologie
De opleiding werkt samen met het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM. Dit kenniscentrum
richt zich, in nauwe samenwerking met belanghebbenden uit de (regionale) praktijk, op het leveren
van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame stad door samen met de praktijk toekomstvaste en slimme (keten)oplossingen voor (grootstedelijke) vraagstukken op het gebied van moving,
powering en building te ontwikkelen. De opleiding werkt zeer nauw samen met het lectoraat Stad en
Water. Dit uit zich o.a. in de deelname van het lectoraat in de werkveldcommissie Watermanagement,
afstemming van de onderzoeksagenda, en de deelname van docenten Watermanagement in het
lectoraat. Bovendien heeft de opleiding in het curriculum onderdelen aangewezen waar studenten
gebruik maken van onderzoekresultaten van het lectoraat en waar studenten onderzoek uitvoeren
voor het lectoraat.
Studenten hebben een bijdrage geleverd aan het programma Kennis voor Klimaat. Tweedejaarsstudenten hebben interviews gehouden in de stad over de beleving van klimaatverandering en
wateroverlast. Derdejaarsstudenten hebben bijgedragen aan inzicht over overstromingsrisico’s in
buitendijkse gebieden van Rotterdam. Zij hebben daarbij eerstejaars ingezet voor veldwerk en GIS.
Het lectoraat Stad en Water richt zich op het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek op het
gebied van adaptief bouwen en watermanagement. Het lectoraat beschikt over een onderzoeksagenda die de strategische visie van het lectoraat voor de jaren 2012-2015 beschrijft.
De samenwerking met het lectoraat Gebiedstransities is nog minder vergaand, maar de opleiding
heeft het voornemen om daar een vergelijkbaar samenwerkingsverband op te zetten.
Het Centre of Expertise ‘Deltatechnologie’, richt zich op het versnellen van kennisontwikkeling en
–disseminatie op het terrein van Delta&Water&Land. Het Centre beoogt daarmee een bijdrage te
leveren aan de topsector Water. Het Centre of Expertise ‘Deltatechnologie’ is ondergebracht bij de
Hogeschool Zeeland, maar is een samenwerkingsverband met de HR en Van Hall Larenstein. Dit
betekent dat zowel de opleiding Watermanagement en het kenniscentrum Sustainable Solutions
hier in zullen participeren.

Fysieke onderwijsleeromgeving
Het onderwijs wordt verzorgd op de locatie waar zich ook de docentenkamers en de mediatheek
bevinden: locatie Academieplein. De opleiding heeft op deze locatie momenteel ook de beschikking
over een waterlab. Sinds september 2012 is de opleiding gehuisvest in een eigen vleugel en heeft ze
de beschikking over eigen werk- en leslokalen. Het merendeel van de lessen kan hier plaatsvinden.
Een aantal lessen vindt plaats op RDM Campus, het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok
Maatschappij, waar ook het kenniscentrum Sustainable Solutions is gevestigd. Dit geldt met name
voor lessen waarin gebruik wordt gemaakt van de houtwerkplaats (maquettes) of waar (water)
stedenbouw een belangrijke rol speelt. Ook een groot deel van het minorenonderwijs, waaronder
de Minor+ Green Capital, vindt op het RDM plaats. In bijzondere gevallen wordt gebruik gemaakt
van faciliteiten van de TU Delft of van Deltares. Het instituut beschikt over een informatiebalie
van het Bedrijfsbureau. Studenten kunnen daar terecht voor roostervragen (ook beschikbaar op
digitale displays), bereikbaarheidsgegevens van docenten en andere vragen van praktische aard.
Binnen het gebouw is een mediatheek; in de docentenkamer is een kleine vakbibliotheek waarvan
studenten gebruik kunnen maken.
Elektronische onderwijsleeromgeving
Als elektronische leeromgeving maakt WAM gebruik van de HR-breed gebruikte omgeving 
N@tschool. Hierop zijn alle modulewijzers en het bijbehorende onderwijsmateriaal te vinden. Studenten moeten hun rapportages en verslagen via N@tchool inleveren, opdat deze door middel van het
programma Ephorus kunnen worden gecontroleerd op fraude. Daarnaast gebruikt een groot aantal
docenten N@tschool als medium voor alle communicatie met studenten binnen hun modules. Tot
slot wordt N@tschool ook gebruikt voor de feedback en verslaglegging van het studentenoverleg.
Via het intranet van de HR (HiNT) worden mededelingen gedaan aan een of meerdere WAM-groepen
tegelijk. Studenten hebben via de HR allemaal een eigen e-mailaccount. Via www.kiesopmaat.nl
kunnen studenten zich inschrijven voor minoren en keuzevakken van andere hogescholen. In Osiris
kunnen studenten hun studievoortgang bijhouden en de notities van de gesprekken met hun SLCcoach teruglezen en hierop reageren.
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Bijlagen
Bijlage 1

Thema’s en BOKS bij WAM

IGO :
Hoofdthema: duurzame ontwikkeling van grootstedelijke conglomeraties in Deltagebieden
Sub-thema’s: Internationalisering, duurzaamheid en ondernemerschap
Delta
Vertaling naar een
Kennisvelden/BOKS
Wat moet de waterma- Binnen alle 3 de
Technologie
3deling van thema’s
nager kunnen:
kerncompetenties
Integraal werken met moet de BBEvolgende beroepscom- domeincompetenties
petenties
tot uiting komen. Dit
is door vertaald naar
kerntaken
Deltatechniek
waterketen en
Analyseren van
Beschrijven van
watersystemen
waterketen en
watersysteem en
waterbeheer(kwaliteit, watersystemen
waterketen.
kwantiteit, veiligheid)
Schematiseren van
hydrologie&
watersysteem en
hydraulica&ecologie
waterketen.
Kwantificeren van
watersysteem en
waterketen.
Deltadesign
waterbouw
Sociaal-ruimtelijke
stedenbouw&planologie
analyse uitvoeren
gebiedsinrichting
Programma van eisen
Ontwerpen met water
afleiden.
Visie synthetiseren
Visie uitwerken tot
ontwerp
Deltamanagement
omgevingsmanageAnticiperen op bement
hoefte aan verandering
beleid en wetgeving,
Stakeholders
economie
betrekken
risicomanagement
Juridisch haalbaarheid
assetmanagement
Beheren met water
beoordelen.
Financiële haalbaarheid beoordelen.
Beheers en onderhoud
managen
Risico’s managen.
Algemene HBO- Verwoorden en
Functioneren in
Managen van projecten Uitvoeren van
competenties verbeelden van
organisaties
& processen
onderzoek
informatie
Kerntaken
Mondeling presenProfessionele
Voorbereiden van een Probleemanalyse
teren.
relaties vormgeven en project.
uitvoeren.
Visualiseren.
onderhouden.
Beheersen van een
Onderzoek opzetten.
Zakelijke teksten
Overlegmomenten
project.
Onderzoek uitvoeren.
schrijven.
productief vormgeven
Gegevens zoeken en
Professioneel
verwerken.
functioneren effectief
Oplossingen genereren
evalueren
en afwegen.
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Bijlage 2

Relatie opleidingscompetenties, domeincompetenties en Dublindescriptoren

WAM-competenties
Het analyseren van watersysteem en
waterketen

Het ontwerpen met water

Het beheren van water

Uitvoeren van onderzoek

Managen van projecten & processen

Het verwoorden en verbeelden van
informatie
Functioneren in organisaties
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BBE-domein
competenties
Eisen voor een ontwerp ontwikkelen
Een integraal ontwerp maken en
verantwoorden
Een ontwerp specificeren
Een integraal ontwerp maken en
verantwoorden
Eisen voor een ontwerp ontwikkelen
Een ontwerp specificeren
Een integraal ontwerp maken en
verantwoorden
Het uitvoeringsproces sturen en
bewaken
Een beheersplan implementeren
Eisen voor een ontwerp ontwikkelen
Een integraal ontwerp maken en
verantwoorden
Het uitvoeringsproces sturen en
bewaken
Het uitvoeringsproces sturen en
bewaken
Een beheersplan implementeren
Een ontwerp specificeren
Een beheersplan implementeren
Het uitvoeringsproces sturen en
bewaken

Dublindescriptoren
D1+ 2 + 3
1= kennis en inzicht
2= toepassen
3= oordeelsvorming
D1 + 2 + 3

D1 + 2 + 3

D1 + 2 + D3 oordeelsvorming,
specifiek gericht op onderzoekvaardigheden

D1+2

D4 communicatie
Adequaat overbrengen van
informatie en oplossingen
D5 leervaardigheden
Eigen leerdoelen opstellen/
Persoonlijk ontwikkelplan/Attitude/
Studiehouding/Reflecteren
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Bijlage 3

Competenties en kerntaken Watermanagement

Competentieprofiel Eindkwalificaties Watermanagement Hogeschool Rotterdam
Competenties
Beschrijving
Kerntaken
1. Het analyWatermanagers ontwerpen en modelleren duurzame
1.1. Beschrijven van watersysteem
seren van
stedelijke watersystemen die passen in de omgeving en de
en waterketen
watersysteem maatschappelijke context. Zij houden daarbij rekening met 1.2. Schematiseren van watersysen waterketen de natuurlijke omstandigheden, de geschiedenis van het
teem en waterketen
gebied en verwachte klimatologische ontwikkelingen. De
1.3. Kwantificeren van watersysbasis voor het kunnen ontwerpen van duurzame systemen
teem en waterketen
in complexe en dynamische stedelijke gebieden wordt
gevormd door kennis en inzicht in het gehele watersysteem
en de waterketen én de manier waarop die twee elkaar
beïnvloeden.
2. Het
Watermanagers ontwikkelen visies met water, voor water
2.1. Analyseren van ruimtelijke
ontwerpen
en door water en maken er plannen voor. Dat kan zowel om
situatie
met water
stedenbouwkundig ontwerpen gaan als ontwerpen voor
2.2. Bepalen en vormgeven van
waterkunstwerken(sluizen, rioleringen, dammen, drainage).
ruimtelijke kwaliteit
Ze combineren hun deskundigheid op het gebied van
2.3. Water ruimtelijk inpassen
ruimtelijke ordening en civiele techniek tot een samenhangend en duurzaam ontwerp ter vergroting van bijvoorbeeld
de waterveiligheid.
3. Het beheren
Watermanagers weten rekening te houden met de
3.1. Anticiperen op behoefte aan
van water
economische, maatschappelijke, bestuurlijk en juridische
verandering
haalbaarheid en het beïnvloeden van de uitvoering van het 3.2. Stakeholders betrekken
project, ontwerp of plan. Daarbij heeft de watermanager
3.3. Juridische haalbaarheid
altijd oog voor de fase waarin het project, ontwerp of plan
beoordelen
zich bevindt.
3.4. Financiële haalbaarheid
beoordelen
3.5. Beheer en onderhoud managen
3.6. Risico’s managen
4. Uitvoeren van Watermanagers doen onderzoek om hun plannen en
4.1. Probleemanalyse uitvoeren
onderzoek
ontwerpen goed te onderbouwen en evalueren. Zij kunnen 4.2. Onderzoek opzetten
eenvoudig praktijkgericht onderzoek opzetten, uitvoeren
4.3. Onderzoek uitvoeren
en beoordelen. Onderzoeken is een iteratief proces. Dit
4.4. Gegevens zoeken en verwerken
betekent dat de watermanager cyclisch werkt en soms
een stap terug gaat. Goed onderzoek vraagt een kritische
onderzoekende en ondernemende houding en creatieve
werkhouding.
5. Managen van Watermanagers kunnen projecten managen in elke fase
5.1. Voorbereiden van een project
projecten &
waarbij ze sturen op de factoren tijd, geld, kwaliteit,
& proces
processen
informatie en organisatie. Watermanagers kunnen het
5.2. Beheersen van een
proces m.b.t. projectorganisatie en belanghebbende
project&proces
partijen sturen voor zover dat nodig is om de projectdoelen
te halen.
6. Functioneren Watermanagers kunnen in verschillende (internationale) or- 6.1. Professionele relaties
in organisaganisaties werken en binnen een organisatie in wisselende
vormgeven en onderhouden
ties
context. De watermanager laat hierbij een ondernemende
6.2. Overlegmomenten productief
attitude zien en weet vaardigheden zoals overtuigen en
vormgeven
argumenteren en onderhandelen op de juiste wijze in te
6.3. Professioneel functioneren
zetten. Watermanagers moeten zich profileren om een
effectief evalueren
positie of opdracht te verwerven. Zij kennen het belang
van netwerken en kunnen ethische afwegingen maken. Hun
professionaliteit brengt met zich mee dat ze leren van hun
ervaringen en zich zo ontwikkelingen op hun vakgebied.
7. Verwoorden
Watermanagers kunnen professioneel rapporteren aan
7.1. Mondeling presenteren
en verbeelden uitvoerenden (werkoverleg), en ook aan opdrachtgevers,
7.2. Visualiseren
van informatie managers, klanten of leveranciers. Zij geven professionele 7.3. Zakelijke teksten schrijven
presentaties van voorstellen, plannen, resultaten, adviezen
in wisselende contexten en partijen en kiezen flexibel
en adequaat met welke middelen (digitaal, handtekenen,
sociale media )dat in die situatie het beste kan. Dat vereist
tenminste correct Nederlands en Engels in internationale
context.
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Bijlage 4
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Opbouw competenties, kerntaken en indicatoren

43

Hogeschool Rotterdam

Opleidingsprofiel Watermanagement

Bijlage 5

Complexiteitsniveaus

Factoren

Niveau 1:
Propedeusefase

Complexiteit in aard van
de taak / casustype

• Eenvoudig (standaard
beroepsproduct of deel
van proces)
• (vooraf) Gestructureerd
• Past bekende methoden
direct toe volgens
vaststaande normen
• Bekend
• Eenvoudig
• Monodisciplinair
• Enkel belang
• Schoolsituatie

Complexiteit in context /
externe invloeden
(economisch, politiek,
maatschappelijk)

Integraliteit

• Tenminste één beroepscompetentie wordt
integraal toegepast
met een hbo-brede
competentie
Mate van zelfstandigheid • Sturende begeleiding
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Niveau 2:
Hoofdfase
(tot na de stage)
• Complex
• Gestructureerd
• Past bekende methoden
aan in wisselende
situaties

Niveau 3:
Afstudeerfase

•
•
•
•
•

Bekend
Complex
Monodisciplinair
Tegengestelde belangen
In praktijk onder
begeleiding
• Alle beroeps-competenties worden integraal
toegepast

•
•
•
•

• Coaching
• Begeleiding indien nodig

• Zelfstandig

• Complex
• Ongestructureerd
• Verbetert methoden
en past normen aan de
situatie aan

Onbekend
Complex
Multidisciplinair
Complexe tegengestelde
belangen
• In de praktijk
• Alle competenties
worden integraal
toegepast
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Bijlage 6

Voorbeeld Het doen van Onderzoek bij Watermanagement

Stap
Watermanagers analyseren een
opdracht van de opdrachtgever
en vertalen deze naar een heldere
praktijkvraag.

Casus
Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam geeft je de opdracht om een
waterplein te ontwerpen in Spangen. Je vraagt de opdrachtgever waarom hij
wil dat jij een waterplein ontwerpt. Je hebt de discussie goed voorbereid en
een bakkenmodel gemaakt van het watersysteem en een lagenanalyse van de
stedenbouwkundige inrichting. Je analyse geeft de opdrachtgever beter inzicht
in zijn probleem en jullie definiëren samen de volgende praktijkvraag: Hoe kan
je de wateroverlast in Spangen terugbrengen en de leefbaarheid van het gebied
vergroten?
Watermanagers analyseren
Je analyseert de praktijkvraag verder en bedenkt welke kennisvragen je moet
de praktijkvraag vervolgens
beantwoorden om de eisen en wensen voor de oplossing helder te krijgen. Je
verder en splitsen deze op in
bedenkt kennisvragen als:
kennisvragen.
1. Hoe groot zijn de waterstromen in het gebied en wat is hun variatie?
2. Welke stedenbouwkundige plannen bestaan er voor Spangen?
3. Wat vinden de bewoners van Spangen belangrijk voor de leefbaarheid van het
gebied?
Watermanagers beantwoorden de Je bedenkt per kennisvraag hoe je het antwoord op die vraag kan vinden.
kennisvragen door het toepassen Veel antwoorden kan je in de literatuur opzoeken. Voor het bepalen van de
van verschillende onderzoekswaterstromen in het gebied beschikt de gemeente over een hydraulisch model
typen.
dat je kan inzetten. Je moet wel de betrouwbaarheid van dit model testen. Over
de mening van de bewoners van Spangen is niet veel bekend. Je stelt voor om
enquêtes uit te voeren om hier inzicht in te krijgen
Je maakt een planning voor het beantwoorden van de kennisvragen en de
overige stappen in dit ontwerpend onderzoek en presenteert dit als plan van
aanpak aan de opdrachtgever. Hij wil niet dat je enquêtes uitvoerend omdat hij
bang is dat dit onrust veroorzaakt in de wijk. Je stelt voor om de mening van
bewoners te peilen tijdens een informatiebijeenkomst. De opdrachtgever is
enthousiast en gaat akkoord met je plan van aanpak.
Je gaat aan de slag met het beantwoorden van de kennisvragen. Je ontdekt een
paar keer dat je nog meer kennis nodig hebt en vult het lijstje kennisvragen aan.
Uiteindelijk presenteer je een helder overzicht van de eisen en wensen aan de
opdrachtgever. Je hebt goed werk geleverd en de opdrachtgever heeft slechts
een extra eis op het gebied van duurzaamheid.
Watermanagers synthetiseren
Nu kom je in de leukste fase: je mag nieuwe oplossingen gaan bedenken. Je
een oplossing voor de opdrachtgebruikt creatieve technieken om verschillende oplossingsrichtingen te bedengever. Deze oplossing geeft
ken. “Do not jump into solutions”is je motto. Je organiseert een brainstorm met
antwoord op de praktijkvraag op professionals vanuit het waterschap, een architectenbureau en een paar actieve
basis van de antwoorden op de
bewoners.
kennisvragen.
Je gaat de tientallen ideeën terugbrengen en samenvoegen tot een conceptoplossing. De eerste selectie doe je op basis van je eisen: alle oplossingen die
niet aan de eisen voldoen zijn niet bruikbaar. Vervolgens ga je de overgebleven
oplossingen afwegen. Dit doe je met een Multi Criteria Analyse die laat zien hoe
belangrijk de wensen ten opzichte van elkaar zijn. Uiteindelijk combineer je een
aantal oplossingsrichtingen tot je conceptoplossing: een basketbalveld met
daaronder een bergingsvoorziening.
Watermanagers simuleren de
Nu je je conceptoplossing zo goed mogelijk te testen. Je voegt de bergingsvooroplossing. Zij proberen zo goed
ziening toe in het hydraulische model. Je maakt 3D-animatie van het basketmogelijk te testen hoe een
balveld en omgeving. Je organiseert een informatiebijeenkomst en vraagt de
oplossing zich in de praktijk zal
bewoners om hun mening.
gedragen.
Watermanagers evalueren de
Je ziet in je hydraulische model dat de afname van de wateroverlast iets te klein
oplossing. Zij beoordelen kritisch is en vergroot je berging totdat deze voldoet. De bewoners zijn enthousiast
het de oplossing en passen deze
over de oplossing. Je maakt een net overzicht van de kosten en baten van de
eventueel aan.
oplossing. Je concludeert dat je ontwerp geschikt is en presenteert het aan de
opdrachtgever.
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Stappenplan en competenties BBE
• Stap 1:
Dit toegepaste of ontwerpende onderzoek begint bij een opdracht van een opdrachtgever of
leidinggevende. Watermanagers analyseren deze opdracht en vertalen deze naar een heldere
praktijkvraag. Dit doen ze in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.
• Stap 2:
Watermanagers analyseren de praktijkvraag vervolgens verder en splitsen deze op in kennisvragen.
• Stap 3:
Het antwoord op de kennisvragen zoeken watermanagers door het toepassen van verschillende
onderzoekstypen. Vaak begint het zoeken naar een antwoord met literatuuronderzoek mogelijk
gevolgd door kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstypen.
Stappen 1-3 komt min of meer overeen met de BBE competentie B1: eisen voor het ontwerp
ontwikkelen. Watermanagers onderzoeken de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen.
B1 EISEN VOOR EEN ONTWERP ONTWIKKELEN
• Signaleert en onderzoekt een situatie die relevant is voor de ontwikkeling van een
plan, product, systeem, advies of dienst, gericht op de inrichting en het gebruik van de
ruimte en van de gebouwde omgeving.
• Ontwikkelt functionele prestatie-eisen voor een te maken ontwerp in de onderzochte
situatie.
• Wint draagvlak voor deze eisen door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften
en wensen van de opdrachtgever(s) en dat ze realiseerbaar zijn.
• Stap 4:
Watermanagers synthetiseren een oplossing voor de opdrachtgever. Deze oplossing geeft antwoord op de praktijkvraag op basis van de antwoorden op de kennisvragen. Bij de synthesen
verkennen ze verschillende oplossingsrichtingen en maken ze transparante gemotiveerde keuzes.
• Stap 5:
Watermanagers simuleren de oplossing. Zij proberen zo goed mogelijk te testen hoe een oplossing zich in de praktijk zal gedragen.
• Stap 6:
Watermanagers evalueren de oplossing. Zij beoordelen kritisch het de oplossing en passen deze
eventueel aan.
Stappen 4-6 komt min of meer overeen met de BBE competentie B2
B2 EEN INTEGRAAL ONTWERP MAKEN EN VERANTWOORDEN
• Ontwerpt op basis van functionele prestatie-eisen oplossingsvarianten voor (deel)
problemen.
• Verantwoordt keuzes.
• Integreert de oplossingen in een ontwerp dat voldoet aan gestelde kaders voor kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid.
Voor de overige BBE competenties (B3-5) geldt dat bij het specificeren van het ontwerp, maken
van een uitvoeringsplan en het maken van een beheersplan de bovenstaande stappen gevolgd
kan worden. Het sturen en bewaken van de processen komt niet in het stappenplan voor. Dit kan
een plaats krijgen binnen de competentie projectmanagement en/of beheren.
B3 EEN ONTWERP SPECIFICEREN
• Werkt een ontwerp uit naar specificaties ten behoeve van de realisatiefase.
• Werkt vanuit een zo breed effectief en efficiënt mogelijk ingericht productie- of bedrijfsproces.
B4 HET UITVOERINGSPROCES STUREN EN BEWAKEN
• Maakt op basis van de specificaties een uitvoeringsplan waarin de aspecten tijd, geld,
kwaliteit, informatie, organisatie en risico zijn vastgelegd.
• Stuurt, bewaakt en evalueert het uitvoeringsproces aan de hand van het uitvoeringsplan.
• Optimaliseert het productie- of bedrijfsproces door het aan¬brengen van verbeteringen of innovaties.
B5 EEN BEHEERSPLAN IMPLEMENTEREN
• Adviseert de opdrachtgever op basis van relevante ontwik¬kelingen bij het bepalen van
een strategie voor het beheren van objecten dan wel het handhaven van regelgeving in
de gebouwde omgeving.
• Ontwikkelt een scenario (als gewenst toekomstbeeld) voor het duurzame gebruik en/of
beheer van ruimte, infrastruc¬tuur en gebouwen.
• Stelt op basis van een gekozen beheersstrategie een onderhouds- of handhavingsplan
op, binnen de bestaande maatschappelijke, juridische en financiële kaders.
• Bewaakt de implementatie van het beheersplan
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Bijlage 7
Legenda PGL lijn

KGL

PGL

Curriculumschema 2013-2014
1 beroepscompetentie toepassen
2 beroepscompetenties toepassen
De ondersteunende competenties integraal toepassen ism tenminste 1 beroepscompetentie
3 beroepscompetenties integraal toepassen
Alle competenties integraal toepassen

Kwartaal 1
De Nederlandse
Waterhuishouding
(3 EC)
Stedelijke ontwikkeling
(2 EC)
Projectmanagement (2
EC)
Rapporteren 1
(2 EC)
Project
Climate Change in the
Delta
(2 EC)
Project
De Watermanager
(2 EC)

Kwartaal 1
Omgevings-management

PGL

SGL

(3 EC)
Methodisch ontwerpen
(2 EC)
Technisch rekenen
(2 EC)
Handtekenen 1
(2 EC)
Project
Waterbeheer
in de Wijk
(4 EC)

(3 EC)
Waarde van water
(2 EC)
Vloeistofstatica
(2 EC)
Informatiebronnen
(2 EC)
Project
Waterstad
(4 EC)

Kwartaal 4
Bestemmingsplan &
Watertoets
(3 EC)
GIS Analyse
(3 EC)
Presenteren
& Vergaderen
(2 EC)
Project
Veiligheid
(4 EC)

SLC
(3 EC)
Bijspijker- en hogeschoolbrede keuzevakken
(6 EC)

SGL

KGL

WAM voltijd 1e jaar (60 EC)
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Watersysteemanalyse
Hydrologie

(2 EC)
Waterstromen
(2 EC)
The Water Challenges of
Megacities
(2 EC)
Presentatie-technieken
(2 EC)
Project
Waterbelangen
(4 EC)

WAM voltijd 2e jaar (60 EC)
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Ontwikkelen en
Waterketen
dimensioneren van
waterkunstwerken
(3 EC)
(3 EC)
Techniek en ethiek
Watervergunning
(2 EC)
(3 EC)
Kwalitatief onderzoek
Duurzaam ontwikkelen
(2 EC)
Samenwerken & Personal
Branding (2 EC)
Project
Global Cities
(4 EC)

(2 EC)
Business English
(2 EC)
Project
Waterkunstwerken
(4 EC)

Kwartaal 4
AssetManagement
(3 EC)
Waterplannen
(2 EC)
Ecologie & Waterkwaliteit
(2 EC)
Veldwerk
(2 EC)
Project
Adaptief Bouwen
(4 EC)

SLC
(2 EC)
Hogeschoolbrede keuzevakken
(6 EC)
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Onderzoek & Ontwerp & Ondernemerschap
(3 EC)
Afstuderen
(24 EC)

SLC
(1 EC)

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Assetmanagement

Rapporteren

Hydrologie

Waterketen

Handtekenen

Waterstromen

Stedelijke
ontwikkeling

GIS Analyse

Technisch
rekenen

Projectmanagement

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

PGL

Informatiebronnen

Besturen met
water

Watersysteemanalyse

De Nederlandse
Waterhuishouding

KW3
Project Climate
Proof 1

PI Project

Kwantitatief
Onderzoek

Minor
(30 EC)
Kwartaal 4
Actualiteiten
(2 EC)

Waterplannen

KGL
Kwartaal 3

KW2

WAM voltijd 4e jaar (60 EC)

Duurzaam
ontwikkelen

Jaar 3
KW1
Stage

Kwartaal 2

KW4
Adaptief Bouwen

Kwartaal 1

De Watermanager

KW3
Waterkunstwerken

SGL
SLC
(2 EC)

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

SGL

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

PI-project
(4 EC)

KW4
Veiligheid

(24 EC)

KW3
Waterstad

Stage

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

PGL
(2 EC)
Professioneel discussiëren & Conflicthantering
(2 EC)
Actualiteiten

KW4

Bijlage 8

Analyseren van watersysteem en waterketen

Competentieleerlijnen

Kwantitatief onderzoek

Kwartaal 4
Water
& Ruimte
(4 EC)
(3 EC)
Besturen
Risk management & Flood
met water
Control
(3 EC)
(3 EC)
Watertechniek in stedelijk
Cross cultural
water
Communication
(3 EC)
(2 EC)
Project
Project
Climate proof 1
Climate proof 2
(4 EC)
(4 EC)

Praktijk gericht

KGL
WAM voltijd 3e jaar (60 EC)
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Modelleringspractica

Kennis gericht

Kwartaal 1

Student-gestuurd

Hogeschool Rotterdam
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Competentieleerlijnen en themalijnen
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KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

KW4
Veiligheid

Keuzevak

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Assetmanagement

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterketen

Rapporteren

Hydrologie

Waterstromen

Handtekenen

GIS Analyse

Stedelijke
ontwikkeling

Informatiebronnen

Technisch
rekenen

KW3
Project Climate
Proof 1

Projectmanagement

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Besturen met
water

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watersysteemanalyse

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

De Nederlandse
Waterhuishouding

KW3
Waterkunstwerken

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Watertechniek in
stedelijk water

PI Project

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

Kwalitatief
onderzoek

Assetmanagement

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Beheren van water

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

The Water
Challenges of
Megacities

Waterketen

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Ontwerpen met water

Praktijk gericht
Kennis gericht
Student-gestuurd
Praktijk gericht
Kennis gericht
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Student-gestuurd

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Actualiteiten

KW4

Actualiteiten

KW4
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KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Waterketen

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Assetmanagement

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

Keuzevak

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Watertechniek in
stedelijk water

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

Kwalitatief
onderzoek

Assetmanagement

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Managen van projecten & processen

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

The Water
Challenges of
Megacities

Waterketen

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Uitvoeren van onderzoek

Praktijk gericht
Kennis gericht
Student-gestuurd
Praktijk gericht
Kennis gericht
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Student-gestuurd

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Actualiteiten

KW4

Actualiteiten

KW4
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KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Waterketen

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Assetmanagement

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

Keuzevak

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Watertechniek in
stedelijk water

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

Kwalitatief
onderzoek

Assetmanagement

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Verwoorden en verbeelden van informatie

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

The Water
Challenges of
Megacities

Waterketen

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Functioneren in organisaties

Praktijk gericht
Kennis gericht
Student-gestuurd
Praktijk gericht
Kennis gericht
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Student-gestuurd

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Actualiteiten

KW4

Actualiteiten

KW4
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KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

optioneel
studenten maken gebruik van onderzoeksresultaten van het lectoraat
studenten voeren onderzoek uit voor lectoraat

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Waterketen

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Assetmanagement

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

Keuzevak

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Watertechniek in
stedelijk water

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

Kwalitatief
onderzoek

Assetmanagement

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Samenwerking met lectoraat

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

1= internationaal gerichte casus
2= volledig engelstalig (incl toets)
3= internationale en/of culturele ontwikkeling
4= internationale vakliteratuur
5= internationale excursie
Optioneel

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

The Water
Challenges of
Megacities

Waterketen

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Internationalisering

Themalijnen

Praktijk gericht
Kennis gericht
Student-gestuurd
Praktijk gericht
Kennis gericht
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Student-gestuurd

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Actualiteiten

KW4

Actualiteiten

KW4
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KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

KW4
Veiligheid

Jaar 2
KW1
Waterbelangen

Keuzevak

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

1= werkbezoeken en excursies
2= gastlessen
3= modules worden (mede) uitgevoerd door medewerkers van watersector
4=lessen ism DDAschool
5= externe opdrachtgever

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

Kwalitatief
onderzoek

Keuzevak

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

The Water
Challenges of
Megacities

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Waterketen

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

Assetmanagement

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watertechniek in
stedelijk water

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Professioneel
Discussiëren en
Conflicthantering

Studieloopbaancoaching

Modelleringspratica

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

Keuzevak

Veldwerk

Ecologie en
waterkwaliteit

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

Samenwerken
en Personal
Branding

Keuzevak

Business English

Watervergunning

Watertechniek in
stedelijk water

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Presentatietechnieken

Kwalitatief
onderzoek

Assetmanagement

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Samenwerking met de watersector

Optioneel
Verplicht onderdeel

Keuzevak

Studieloopbaancoaching

Vloeistofstatica

The Water
Challenges of
Megacities

Waterketen

Methodisch
ontwerpen

Presenteren en
Vergaderen

Waterstromen

Rapporteren

Hydrologie

GIS Analyse

Handtekenen

Informatiebronnen

Stedelijke
ontwikkeling

KW3
Project Climate
Proof 1

Technisch
rekenen

Kwantitatief
Onderzoek

KW2

Projectmanagement

Waterplannen

Jaar 3
KW1
Stage

Besturen met
water

Duurzaam
ontwikkelen

KW4
Adaptief Bouwen

Watersysteemanalyse

KW3
Waterkunstwerken

De Nederlandse
Waterhuishouding

Ontwerpen en
dimensioneren
van waterkunstwerken
Techniek en
ethiek

KW2
Global Cities

PI Project

Waarde van water Bestemmingsplan Omgevingsen Watertoets
management

KW3
Waterstad

De Watermanager

jaar 1
KW1
KW2
Climate Change in Waterbeheer in
the Delta
de wijk

Honnoursprogramma

Praktijk gericht
Kennis gericht
Student-gestuurd
Praktijk gericht
Kennis gericht
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Student-gestuurd

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

Riskmanagementen Flood control

Cross Cultural
Communication

Water en Ruimte

KW4
Project Climate
Proof 2

KW2

KW3
Afstuderen

KW2

KW3
Afstuderen

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Minorenprogramma

Studieloopbaancoaching

Onderzoek, ontwerp en ondernemersschap

Jaar 4
KW1

Actualiteiten

KW4

Actualiteiten

KW4
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Bijlage 9

Schema´s kwaliteitszorg Watermanagement

Totstandkoming inhoud modulehandeleiding

Stap 13
Aanvang lessen
Datum: week 1 van KWx

Stap 1
Opzoeken kwaartaal, naam,
code, aantal ects, contacttijd in
Stap 2
curriculumschema WAM
Vindplaats: Hogeschoolgids en Module zoeken in database
competentieprofiel + kerntaken
informatiegids
+BOKS
Vindplaats: Database
competentieprofiel

Stap 12
Modulewijze plaatsen op
N@tschool
Datum: week 9 van KW(x-1)

Stap 3
Indicatoren en BOKS
samenvoegen tot leerdoelen

Stap 11
Verwerken adviezen
Datum: week 8 van KW(x-1)

Stap 4
Opstellen concept casus en/of
opdrachten
Vindplaats: Uit werkveld of
lectoraat

Stap 10
Advies 2e lezer over totaal
Datum: week 6 en 7 van KW(x-1)

Stap 5
Opstellen toetsmatrijs

Stap 9
Aanvullen of rondmaken van de
casus of opdracht
Datum: week 5,6 en 7 van KW(x-1)

Stap 6
Conceptmodulehandleiding en
toets naar 2e lezer voor advies
Datum: week 2 van KW(x-2)

Stap 8
Advies toetscommissie
Stap 7
verwerken
Conceptmodulehandleiding incl.
Datum: week 7 en 8 van KW(x-2) toets naar toetscommissie
Datum: week 4 Kvan W(x-2)
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Kwaliteitszorg cyclus curriculum en toetsplan

Stap 9a
Modulehandleiding
Vindplaats: N@tschool en Jshared
Datum: 1 week voor aanvang
Verantwoordelijk:
Modulehouder

Stap 9b
Module-evaluaties van
docenten
(bijlage modulehandleiding WAM)
en studentevaluaties
Vindplaats: Jshared
Datum: 1x in de drie jaar
Verantwoordelijk:
Modulehouder, docenten,
studenten

Stap 1
BBE + Dublin descriptoren +
beroepsprofiel + competenties
Stap 9
Vindplaats: Opleidingsprofiel
Stap 2
Modulesamenvattingen
Datum: Januari 2013
Competenties +
(roostergegevens, BOKS,
Verantwoordelijk:
kerntaken + BOKS
competenties en literatuur)
Onderwijsmanager
Vindplaats: Database en
Vindplaats: Jshared Datum: mei
Opleidingsprofiel
Verantwoordelijk:
Datum: Januari 2013, jaarlijks op
Modulehouder (en vastgesteld
basis van module-evaluaties
door curriculumcommissie
Verantwoordelijk:
Curriculum commissie
Stap 8
Curriculum en toetsplan
Stap 3
Vindplaats: Hogeschoolgids en
Studentenoverleg en docenten
informatiegids WAM
overeg input op curriculum
Datum: jaarlijks in februari
Vindplaats: Jshared en infoland
Verantwoordelijk:
Datum: 4x per jaar
Curriculumcommissie,
Verantwoordelijk: Verslag Bick
goedkeuring DBIGO
Stap 7
Controle module-evaluaties
van docenten
Vindplaats: Jshared
Datum: 1x per jaar
Verantwoordelijk:
Curriculumcommissie

Stap 4
Advies opleidingscommissie
Vindplaats: Jshared en infoland
Datum: 2x per jaar, officieel advies
in september
Verantwoordelijk: Verslag Bick

Stap 6
Advies
Stap 5
beroepenveldcommissie
Advies toetscommissie
Vindplaats: Jshared en infoland Vindplaats: Jshared en infoland
Datum: 2x per jaar, advies in okt.
Datum: 1x per jaar
Verantwoordelijk:
Verantwoordelijk: Vz
Onderwijsmanager
toetscommissie
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