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AchtergrondinformAtie over Studiebeurzen WAter
Met het doel om meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden is op 13 mei 2013 het Techniekpact  
gesloten door: de topsectoren, werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, rijksoverheid en regio’s. Dit pact kondigt  
22 maatregelen aan om het kiezen voor techniek, leren in de techniek en werken in de techniek te versterken. Topsector  

Water draagt bij door onder andere tot en met 2016 150 beurzen ter beschikking te stellen.  

hoe ziet een StudiebeurS WAter eruit?
Werkgevers van Topsector Water stellen jaarlijks studiebeurzen ter beschikking op MBO-, HBO en universitair niveau voor: 
•	3de	en	4de	jaars	MBO-studenten;	
•	3de	en	4de	jaars	HBO-studenten;	
•	masterstudenten.

In overleg met de werkgevers worden de opleidingen en onderwijsinstellingen gekozen waar een beurs ter beschikking voor 
wordt gesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk verbinding gevonden met onderwijsinstellingen, zoals Centre of Expertise (CoE) en 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) die zich profileren voor de watersector. 

Watertechnologie:
MBO: Friesland College/Nordwin college (CIV) 
HBO: NHL Hogeschool /Van Hall Larenstein (CoE) 
WO: Universiteit Twente, TU Delft, Wetsus

Deltatechnologie:
MBO:  ROC Zadkine, Scalda Vlissingen, Deltion College Zwolle (MBO- GWW)
HBO: Scholen van de Dutch Delta Academy* (CoE) 
WO:  TU Delft, Universiteit Twente, Wageningen University
* HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam,van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool Groningen

Maritieme Technologie:
MBO:  STC Rotterdam/Davinci college (CiV), ROC Friese Poort 
HBO: STC/Hogeschool Rotterdam en NHL Hogeschool 
WO:   TU Delft

Een studiebeurs Water bestaat uit:
•	het	vergoeden	van	het	school-/collegegeld	voor	een	periode	van	twee	jaar	(MBO:	€	1131,-	p/jr	en	HBO/WO:	€	1951,-	p/jr);	
•	afspraken	over	(inter-)nationale	stages	bij	werkgevers,	die	een	sponsorbijdrage	hebben	geleverd;	
•	mentor	bij	de	werkgever	en	ontmoetingen	met	professional	uit	de	watersector.

Een student/deelnemer levert gedurende de duur van een studiebeurs: 
•	goede	studievoortgang;
•	de	uitvoering	van	een	projectopdracht	dan	wel	werkzaamheden	voor	de	aangesloten	werkgevers	bijvoorbeeld	in	de	vorm	
van	een	stage;	

•	maximaal	 drie	 presentaties	 per	 studiejaar	 op	middelbare	 scholen	 of	 studiebeurzen/evenementen	 als	 ambassadeur	 van	 
Topsector Water.



op Welke Wijze Worden Studiebeurzen toegekend?
Derdejaars MBO- en HBO-studenten en universitaire masterstudenten kunnen tweejarige studiebeurzen verdienen. Het  
aantal studiebeurzen dat per jaar per onderwijsniveau ter beschikking staat, is afhankelijk van de sponsorbijdragen en  
wensen van de werkgevers. Derdejaars MBO- en HBO-studenten en universitaire masterstudenten worden uitgenodigd  
via de onderwijsinstellingen voor de opleidingen geselecteerd door de werkgevers. Een student verdient een studiebeurs  
via een selectieprocedure.
Stap	1:	 •	Motivatiebrief,	waarin	de	student	aangeeft	waarom	zijn/	haar	studiekeuze,	wat	volgens	hen	de	grootste	uitdagingen	 

	 			zijn	voor	de	watersector	op	zijn/haar	vakgebied	en	hoe	ze	daar	zelf	een	bijdrage	aan	willen	leveren;	
	 	 •	Een	CV	en	studieresultaten.
Stap 2: Werkgevers en/of vertegenwoordigers maken in overleg met de betrokken onderwijsinstellingen een selectie  

 van de kandidaten. 
Stap 3: De geselecteerde studenten (maximaal drie per beurs) presenteren zich via een pitch en interviews aan de bedrijven  

 die een beurs ter beschikking hebben gesteld. 
Stap	4:		Werkgevers	en/of	vertegenwoordigers	maken	in	overleg	met	de	betrokken	onderwijsinstellingen	de	winnaars	bekend.	

WAt bereiken en bieden We met de Studiebeurzen WAter?
Met de studiebeurzen laten werkgevers in de Watersector zien dat zij willen investeren in de toekomst. Hierdoor verbe-
tert het imago van wateropleidingen, waardoor meer jongeren starten met een watergerelateerde opleiding en ook meer  
afgestudeerde professionals richting de sector stromen. Daarnaast versterken de studiebeurzen de samenwerking tussen  
de onderwijsinstellingen en werkgevers. De studiebeurzen slaan zo een brug tussen verschillende initiatieven zoals CoE’s,  
CiV’s, arbeidsmarktrelevant opleiden en imagocampagnes gericht op toekomstige studenten.

We bieden voor:
Studenten:
Uitdagende kans om een tegemoetkoming te krijgen in de studie, verdieping van kennis over vakgebied, extra stimulans  
studievoortgang, kennismaking met relevante werkgevers, mentor uit het bedrijfsleven.

Toekomstige studenten:
Duidelijke profilering op relevante opleidingen, kansen op studiebeurs, opleidingen waarin bedrijfsleven en onderwijs  
nauw samenwerken, een ‘garantie’ voor een mooie watertoekomst.

Werkgevers:
Direct contact met ambitieuze / gemotiveerde waterstudenten en mogelijkheid hen te overtuigen van de carrièrekansen  
binnen hun bedrijf, betere aansluiting en kennisdeling tussen onderwijs en werkgevers onder andere voor curricula en binding 
met onderzoeksprogramma’s, extra publiciteit (o.a. door het verbinden van de bedrijfsnaam aan de bijbehorende activiteiten 
en communicatie-uitingen).

Onderwijsinstellingen:
Versterking imago wateropleidingen, prikkel voor uitdagend onderwijsprogramma met aantrekkingskracht op nationaal én 
internationaal getalenteerde studenten.

Watersector:
Meer studenten genereren voor wateropleidingen en het behouden van de studenten in de sector. Intensievere samenwerking 
tussen studenten, bedrijven en experts uit onderwijsinstellingen. Betere kennisdeling en aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt.



WAt verWAchten We vAn deelnemende orgAniSAtieS?
Bedrijven en onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol bij de studiebeurzen. Werkgevers financieren de beurzen van de 
studenten. Ook leveren zij een bijdrage aan het programma in de vorm van stages, begeleiding van studenten en/of gastcol-
leges. Er is ‘bedrijvenkennis’ nodig om een programma te maken dat goed aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Voor een 
optimaal resultaat gebeurt dit in nauw overleg met de betrokken onderwijsinstellingen.

De studiebeurzen Water zijn zo opgezet dat werkgevers kunnen kiezen of zij één of meerdere beurzen ter beschikking willen stellen.  
Afhankelijk van het onderwijsniveau waarop de werkgever een beurs ter beschikking stelt, zijn de kosten voor een beurs: 
MBO: looptijd 2 jaar, kosten per jaar € 1131,-, totale kosten ca. € 2265,-
HBO/WO: looptijd 2 jaar, kosten per jaar € 1951,-, totale kosten ca. € 3900,-

Topsector Water biedt werkgevers en onderwijsinstellingen ondersteuning bij de organisatie. De deelnemende onderwijsinstel-
lingen organiseren samen met de werkgevers en/of vertegenwoordigers de selectieprocedure en stimuleren deelname onder 
de studenten.

intereSSe / meer info?
Heeft u interesse om mee te doen, heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de onderstaande 
contactpersonen. Mocht u al andere vormen van studiebeurzen ter beschikking stelt dan horen wij dat graag.

contActperSonen:

Henry	Bleker	 h.bleker@waterbouwers.nl	 06	150	97	564	 Deltatechnologie
Else	Boutkan	 e.boutkan@nwp.nl	 070	304	3700	 Delta-	en	Watertechnologie
Annette	Opstal			 opstal@maritimetechnology.nl				 010	444	4333				 Maritieme	Technologie
Leon Maas leonmaas@live.nl 06 1239 0857 Algemene informatie
Bram	Rosenbrand	 brosenbrand@uvw.nl	 070	351	9744	 Waterschappen
Peter	Kiela					 peter.kiela@minienm.nl				 06	5274	0001			 Overheid


