Interview Arlene Snoek, BBL-student Watermanagement
Er zijn veel beroepen waarin je met water te maken hebt. Maar als waterdeskundige of
veldmedewerker heb je niet alléén met water te maken. Je hebt ook kennis nodig van het
groen en van de natuur, van kosten en planningen, van machines en techniek, van
ecologie en politiek, en van landmeten en riolering. Dit leer je allemaal bij de studie
Watermanagement. Watermanagement is onderdeel van de opleiding Leefbare Stad &
Klimaat die o.a. bij Wellantcollege Dordrecht gegeven wordt. Naast de voltijdopleiding
kun je Watermanagement ook in een BBL of BOL-traject volgen.
In een BBL-traject wordt onderwijs op maat gegeven. Alle studenten krijgen individuele
begeleiding door middel van coachgesprekken, en daarnaast krijgen ze ook een
begeleider op de werkvloer. Op die manier wordt ook een duidelijke verbinding gelegd
tussen werk en school. Arlene Snoek (25) volgt de 1-jarige BBL-opleiding
Watermanagement bij Wellantcollege Dordrecht.
Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik ben via via gaan werken bij Waternet en zag op intranet een oproep staan voor de
BBL-opleiding Watermanagement. Ik wilde al langere tijd een opleiding volgen waar ik
buiten Waternet en de drinkwaterbedrijven ook wat aan heb, en vind
Watermanagement een fascinerende bedrijfstak. Daarnaast is het fijn dat ik via
praktijkleren ervaring op kan doen en dat de opleiding maar een jaar duurt. Een jaar
lang even bikkelen vind ik fijner dan vier jaar over een opleiding doen. Dit past ook veel
beter bij mij.
Wat is het meest interessante of uitdagende aan deze opleiding?
Je leert op een nieuwe manier naar dingen kijken. Bij Watermanagement worden
bepaalde aspecten van alle kanten belicht. Je moet er echt induiken en leert daardoor
zoveel meer over de achtergronden van watersystemen, dijken, rioleringen,
wateroverlast in steden, klimaatadaptatie, wateropvang in de stad, enz.
Hoe zie je de toekomst? Zie je jezelf over 5 jaar nog in dit vakgebied werken?
Aan de ene kant wel, omdat ik het vakgebied heel leuk vindt, maar het staat of valt met
het bedrijf waar ik werkzaam ben. De sfeer moet goed zijn. Maar als het gaat om infra- of
watermanagement, en de vraag hoe kunnen we de buurt zo waterbestendig mogelijk
inrichten, dan wil ik daar absoluut mee verder. Het is zo actueel, je kan er zoveel kanten
mee uit, het is echt een fijne basis om vanuit te starten. Voor nu, maar ook voor de
toekomst.

