BUITENLANDSE WATERST UDENTEN VERLEIDEN OM
‘WATER’ IN NEDERLAND TE STUDEREN
Nederland staat internationaal hoog aangeschreven om zijn waterkennis en kunde; de
Nederlandse waterprofessionals worden internationaal geroemd. Sterke Nederlandse
wateropleidingen hebben gezorgd voor een gedegen opleiding van deze professionals.
Het Nederlandse onderwijs zorgt dus voor een sterke watersector. Hiermee kunnen we het
Nederlandse wateronderwijs internationaal in de spotlights te zetten: we gaan internationale
studenten verleiden te kiezen voor een Nederlandse topopleiding op gebied van water!
Het programma Human Capital Water & Delta van het Netherlands Water Partnership (waarmee
DDD2012 actielijn People is samengegaan) richt zich op het behoud van voldoende personeel in
de watersector. Naast het voorbereiden van Nederlandse studenten op een carrière in de
watersector, is het waardevol om ook buitenlandse studenten aan te trekken naar Nederlandse
opleidingen. Hoewel de minderheid van buitenlandse studenten beschikbaar wordt voor de
Nederlandse arbeidsmarkt, kan de Nederlandse watersector via een goed netwerk profiteren van
een grote instroom van buitenlandse studenten.
Onder de titel Nederland Wateropleidingenland neemt Human Capital Water & Delta 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. En ook wanneer de student niet bij een
Nederlandse organisatie werkzaam is, is hij/zij wel een ambassadeur van de Nederlandse
aanpak en bekend met de Nederlandse kennis, expertise en kwaliteiten.
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 (zie voorwoord Business Case
Dutch Delta Design 2012). 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. Zeventien studenten van verschillende Nederlandse
onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, TU
Delft, Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit) treden in Shanghai op als ambassadeur
van het Nederlandse wateronderwijs. Zij nemen samen met studenten van verschillende Chinese
watergerelateerde opleidingen deel aan een nieuw onderwijsprogramma. Er worden groepen van
zowel Nederlandse als Chinese studenten gevormd die met elkaar een actueel watervraagstuk
krijgen voorgelegd, waarvoor zij gezamenlijk innovatieve en multidisciplinaire oplossingen
bedenken.

De Nederlandse studenten worden in een aantal
bijeenkomsten klaargestoomd voor hun
ambassadeurschap voor de Nederlandse
wateropleidingen. Zij bereiden de Holland Water
Week voor met onder andere een landenstudie
over China. Daarnaast maken zij in groepsverband
een start met de uitwerking van hun
watervraagstuk.
Eind mei ontmoeten de Nederlandse studenten hun
Chinese collegae in Shanghai. Naast een
teambuilding event worden de watervraagstukken
verder uitgewerkt en wordt de presentatie
voorbereid. Begin juni is ook een bezoek aan de
AquaTech in het programma opgenomen.
Op maandag 7 juni presenteert Nederland zich als
wateropleidingenland in het Dutch Pavillion. Hier
presenteren de studenten hun bevindingen uit het
uitwisselingsprogramma met een pitch en poster.
Een jury reikt een award uit voor de beste pitch en
de poster met de meeste stemmen vanuit het
publiek krijgt de public award.
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