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Nederlandse studenten verleiden Chinese
jongeren tot wateropleiding in Nederland 

Zeventien studenten treden op de World Expo in Shanghai op als ambassadeurs van
het Nederlandse wateronderwijs. Zij nemen samen met studenten van verschillende
Chinese watergerelateerde opleidingen deel aan een nieuw onderwijsprogramma.
Groepen met zowel Nederlandse als Chinese studenten moeten daar gezamenlijk
innovatieve en multidisciplinaire oplossingen bedenken voor een actueel
watervraagstuk krijgen voorgelegd.

Samen oplossingen zoeken voor actuele waterkwesties

De studenten zijn afkomstig van verschillende Nederlandse onderwijsinstellingen,
zoals Universiteit Twente, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, TU Delft, Van
Hall Larenstein en Wageningen Universiteit. Zij worden in een aantal bijeenkomsten
klaargestoomd voor hun ambassadeurschap voor de Nederlandse wateropleidingen.
Zij bereiden zich voor op de Holland Water Week in Shanghai (vanaf 7 juni) met
onder andere een landenstudie over China. Daarnaast maken zij in groepsverband
een start met de uitwerking van hun watervraagstuk. De watervraagstukken zijn
aangeleverd door Gemeentewerken Rotterdam en spelen zich af in stedelijk gebied
rondom grondwaterbeheersing, sedimentatie, bodemverzakking en inrichting van
dijken. De inhoudelijke begeleiding in Nederland wordt gedaan door Rick Heikoop
(Hogeschool Rotterdam) en Jolanthe Schretlen (Universiteit Twente).

Wateropleidingen bijeenbrengen

Onder de titel Nederland Wateropleidingenland (inmiddels ook ‘Wetskills’ genaamd)
neemt het programma Human Capital Water & Delta, gecoördineerd door het
Netherlands Water Partnership (NWP), het initiatief om de Nederlandse
wateropleidingen bijeen te brengen. Door een gezamenlijke presentatie verleiden zij
internationale studenten om water te studeren aan onze Nederlandse
watergerelateerde opleidingen. Deze studenten krijgen kennis en affiniteit met
Nederland en de Nederlandse manier van werken. Zij vormen hiermee een goede
bron van werknemers voor buitenlandse vestigingen van Nederlandse organisaties. 

Teambuilding en bezoek aan Aquatech China

Eind mei ontmoeten de Nederlandse studenten hun Chinese mede-studenten in
Shanghai. Naast een teambuilding-event in het eerste weekend, worden de
watervraagstukken verder uitgewerkt en wordt de presentatie voorbereid. Begin juni
is ook een bezoek aan de Chinese editie van de vakbeurs AquaTech in het
programma opgenomen. Rick Heikoop (Hogeschool Rotterdam) en Johan Oost (DHV)
gaan als lid van Human Capital Water & Delta namens het NWP mee met de
studenten.

Buitenlandse studenten naar Nederlandse topopleidingen

Nederland staat internationaal hoog aangeschreven om zijn waterkennis en kunde.
Sterke Nederlandse wateropleidingen hebben gezorgd voor een gedegen opleiding
van deze professionals. Het Nederlandse onderwijs zorgt dus voor een sterke
watersector. Door het Nederlandse wateronderwijs internationaal in de spotlights te
zetten moeten internationale studenten worden verleid om te kiezen voor een
Nederlandse topopleiding op gebied van water.

Presentatie tijdens Holland Water Week

De Holland Water Week tijdens de World Expo in Shanghai in juni 2010 is het eerste
evenement waarin we het Nederlandse wateronderwijs aan de wereld tonen.
Nederland presenteert zich hier als waterland. De aandacht voor Nederland als
belangrijke drager van kennis en kunde grijpen we aan om de Nederlandse
wateropleidingen in de spotlights te zetten en Nederland te presenteren als hét land
om een watergerelateerde topopleiding te volgen. 

Lancering nieuwe website

Informatie over de Nederlandse wateropleidingen is gebundeld in de website
www.wetskills.com, die begin juni wordt gelanceerd. Op de website komt ook
informatie over het Nederlandse onderwijshuis, studeren in Nederland en
evenementen die er in het kader van Nederland Wateropleidingenland / Wetskills
worden georganiseerd.
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Contactpersoon en projectleider namens Human Capital Water & Delta is Johan Oost
(DHV): j.oost@nwp.nl

Meer nieuws over integraal waterbeheer >> 

Het overige nieuws van deze week >> 

Informatie over toeleveranciers voor producten en diensten >> 

(WaterForum Online, 31 mei 2010) 
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