‘Je leert bij ons
hoe je stevige
dijken maakt
die het stijgende
water moeten
tegenhouden.’
Jos Gulden, docent Infratechniek en

Bedrijfskunde op het Da Vinci College

Werken bij het waterschap
Wat kan ik worden?
> Specialist Dijken
> Toezichthouder
> Muskus- en
beverrattenbestrijder
> Technicus elektrotechniek
> Onderhoudsmedewerker
> Projectleider
> Groenadviseur
> Uitvoerder groene ruimte
> Opzichter
> Technisch tekenaar

Waar kan ik
gaan werken?
>
>
>
>
>

Waterbouwbedrijf
Waterschap
Rijkswaterstaat
Aannemer
Adviesbureau

Laurens Pompe is adviseur bij waterschap Rivierenland en geeft
gastlessen op het Wellant College en Da Vinci College: “Als je
werkt bij het waterschap, weet je nooit hoe je dag eindigt. Je bent
veel buiten, met de natuur en de elementen bezig. Dus als het hard
regent of er is ergens vervuiling, loopt je dag ineens anders. Bij het
waterschap werken we aan sterke en veilige dijken, voldoende water
en schoon water in sloten, vaarten en plassen. Mensen hebben
meestal niet door wat er nodig is om in Nederland onder de
zeespiegel te kunnen leven, met droge voeten en schoon
drinkwater. Als klein landje zijn wij groot in het
bedwingen van de krachten van onze wateren.
We moeten met z’n allen zuinig zijn op
de natuur.”

Kom werken
in de watersector!
Nederland is een echt waterland. Door alle rivieren, zeeën en meren is werk aan het
water hier nooit af. Er is dan ook veel werk in de watersector, vooral ook in jouw regio.
Nederland is heel slim geworden in het vinden van oplossingen voor al dat water.
Hoe houden we droge voeten? Hoe zorgen we voor genoeg schoon drinkwater?
Vind je dit soort vragen interessant? Dan is een beroep in de
watersector misschien wel wat voor jou.

‘De zeespiegel
stijgt door de
verandering
van het klimaat.
Je leert bij ons
bijvoorbeeld hoe
je stevige dijken
maakt die dat
water moeten
tegenhouden.’
Jos Gulden, docent Infratechniek en
Bedrijfskunde op het Da Vinci College

Waarom jij in de
watersector wilt
werken:
>
>
>
>

Grote kans op werk.
Veel werk in de regio.
Binnen en buiten werken.
Veel verschillende
soorten werk.
> Belangrijk werk voor de regio.

Welke opleidingen kun je doen?

Op het Da Vinci College en Wellant College kun je de volgende
opleidingen doen als je in de watersector wilt gaan werken:
Opleiding
Waterbouwer
Vakman grond-, wateren wegenbouw
Natuur, Water & Recreatie
Watermanagement
Civiele techniek waterbouwkunde
Stedelijk groen

niveau 2 en 3
niveau 2 en 3

BBL
BBL

niveau 3
niveau 3 en 4
niveau 4
niveau 4

BOL en BBL
BOL en BBL
BOL en BBL
BOL en BBL

Kijk voor meer informatie op www.davinci.nl of www.wellant.nl

Locatie
De opleidingen volg je op het Wellant College in Dordrecht
of op het Da Vinci College op de Campus Bouw & Infra in
Hardinxveld-Giessendam.

Ik hou van afwisselend werk

Sven Krebaum studeerde Watermanagement en werkt
nu bij de gemeente Buren als toezichthouder/opzichter
openbare ruimte: “Mijn baan is heel erg afwisselend en de
werkzaamheden zijn divers. Ik hou onder andere toezicht op de
werken die aannemers uitvoeren, ik stuur onderhoudsploegen
aan en plan werkzaamheden voor hen in. Wat ik ﬁjn vind, is dat
ik zowel buiten als binnen werk. Dat is ongeveer 50/50. Ik zou
niet hele dagen binnen op kantoor willen werken.”

Ik werk graag buiten

Jermain van Noort (23), tweedejaars student
Watermanagement op het Wellant College: “Het leukst
aan deze opleiding vind ik het werken in projecten en het
leren leidinggeven. Daarnaast leer ik er budgetten bewaken
en beheren, bestekplannen maken, tekeningen lezen en de
jongens buiten aansturen.”

Ik leer door echte projecten

Op het Da Vinci College en Wellant College werk je aan echte
projecten. Dit zijn echte opdrachten die je van echte opdrachtgevers
krijgt. In de watersector zijn dat vaak waterschappen,
Rijkswaterstaat en overheden. Je mag veel zelf doen en ontdekken
en met jouw werk draag je bij aan de veiligheid van de regio.
Je leert in de praktijk hoe het straks gaat in jouw baan.

In Alblasserdam ligt recreatiegebied het Lammetjeswiel.
Dit was aan renovatie toe. Studenten van het Wellant
College en het Da Vinci College zijn van voorbereiding
tot en met uitvoering betrokken bij dit project.

‘Ik vind het leuk een eigen stempel
op een project te drukken’

Marco van Pelt (18) is tweedejaars student Civiele Techniek
Waterbouwkunde op het Da Vinci College:
“Voor het Lammetjeswiel doe ik met een medestudent de
herinrichting van de parkeerplaats en het verleggen van
een duiker. Ik krijg door het project een goed beeld hoe het
bij een aannemer werkt. Wij hebben het legverband van de
parkeerplaats zelf ontworpen. Ik vind het leuk om zelf iets te
creëren en een eigen stempel op een project te drukken.”
Marco van Pelt

‘Je leert bij dit
project hoe het echt
gaat in de praktijk’

Jermain van Noort (23)
is als student een van
de projectleiders bij het
Lammetjeswiel. “Ik hou
toezicht op de deelprojecten
en ben aanspreekpunt voor
de aannemer en de gemeente.
Je leert bij dit project hoe het
echt gaat in de praktijk. Daar
ligt een bepaalde druk op,
want het werk moet wel op
de einddatum klaar zijn. Die
extra verantwoordelijkheid is
best spannend, maar is ook
een ﬂ inke drijfveer.
We krijgen gelukkig een
goede begeleiding van
onze docenten en
de bedrijven.”

‘We noemen water
het blauwe goud: je hebt
veel kans op een goede baan.’

Dick Groenendijk (17), student Watermanagement op het Wellant College

