
Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van 
vele van onze lidbedrijven hebben we de afgelopen 
tijd de nodige mijlpalen bereikt in het omzetten 
van de VOUW (Voortgezette Opleiding Uitvoering 
Waterbouwwerken) naar een digitale leeromgeving. 

Vernieuwde  
VOUW nu digitaal

Niet alleen zorgt dit ervoor dat waterbouwers van over 
de hele wereld aan de opleiding kunnen deelnemen, 
ook is de lesstof altijd up to date. Digitale informatie kun 
je immers meteen aanpassen als er technische ontwik-
kelingen of nieuwe inzichten zijn. Op diverse vlakken 
hebben we mooie resultaten bereikt. We koersen recht-
streeks af op onze doelstellingen: vanaf 2017 nemen we 
alle examens digitaal af en in 2019 is alle leerstof digitaal 
beschikbaar.

E-books
In oktober 2016 is de herziening van de leerboeken 
afgerond. Daarmee is de lesstof weer volledig actueel. 
Vanaf nu krijgen deelnemers aan de VOUW de beschik-
king over hun eigen digitale kopie van de leerboeken 
(e-books) voor de modules waarvoor zij zijn aangemeld.

E-learningmodules
Als toelichting op de lesstof ontwikkelen we e-learn-
ingmodules bij alle zeven modules van de opleiding. In 
april 2017 zijn de e-learningmodules voor module 1 en 2 
opgeleverd. Via de beveiligde digitale leeromgeving  
www.vouwwaterbouwers.nl stellen we deze beschik-
baar aan de deelnemers.

Digitale examinering
In zeven groepen met vertegenwoordigers van onze le-
den nemen we de lesstof helemaal door en ontwikkelen 
we op basis daarvan de examens. Met man en macht 
wordt gewerkt aan het samenstellen ervan. En met suc-
ces, want de eerste digitale examens voor de modules 1, 
2, 4 en 5 zijn onlangs afgenomen. De examens voor de 
modules 3, 6 en 7 staan in november op het programma.

Over de VOUW
De Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouw-
werken (VOUW) is een zeer populaire hbo+-opleiding 
waarmee medewerkers van lidbedrijven hun technische 
kennis bij de uitvoering van projecten kunnen verdie-
pen. Dit bevordert de kwaliteitsbewaking en communi-
catie rond projecten omdat men onder andere leert om 
de uitvoering beter aan te sturen. Het volgen van alle 
zeven modules vergt twee jaar. Het is ook mogelijk om 
afzonderlijke modules te volgen. Iedere module wordt 
met een examen afgesloten. 

 De Vereniging van Waterbouwers heeft deze opleiding 
in eigen beheer ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
de leden. En dat is wat de opleiding zo krachtig maakt: 
de specifieke kennis komt rechtstreeks bij de leden -en 
dus uit de praktijk- vandaan. 

De VOUW wordt aangeboden in het Engels en bestaat uit 
zeven modules:

1. Soil Mechanics (grondmechanica)
2. Pump Technique (pomptechniek, inclusief vloeistof-

mechanica)
3. Main Equipment (hoofdmaterieel)
4. Process measurement and automation & survey 

(procesmeting en -automatisering & survey)
5. Working methods (werkmethoden)
6. Project preparation (projectvoorbereiding)
7. Coastal structures and Bank Protection Works 

(kust- en oeverwerken)
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