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Vanuit een toenemende vraag naar uitvoerende
vakspecialisten start in september 2022 een
nieuwe jaargang van de Beroepsopleiding
Pipeliner.

Buisleidingtransport is veilig, geruisloos en duurzaam en

daarmee een transportmiddel voor heden en toekomst. Gas,

water, olie, chemische producten en vele andere stoffen

worden door leidingen getransporteerd en met de

energietransitie voor de deur is de kans groot dat veel

bestaande leidingen een nieuwe toepassing krijgen. Er is een

dringende behoefte aan goed opgeleide mensen, die kunnen

meehelpen deze toekomstige plannen uit te voeren.

Bovendien zijn de huidige leidingen aan een upgrade toe en

dat is een hele klus. Veiligheid gaat daarbij boven alles.

De doelgroep zijn medewerkers met werk-/denkniveau op

tenminste Mbo-4 niveau die in het bezit zijn van een

technische vooropleiding. Bij voorkeur in de richting WTB,

Civiel en Infra. De opleiding maakt het toetreden tot deze

specialistische branche gemakkelijker voor nieuwkomers.

Anderzijds geeft het ook aan deelnemers die al werkzaam

zijn in de branche een totaaloverzicht en kennis van het

gehele proces.

Om zoveel mogelijk te leren van en met elkaar is de beoogde

samenstelling van de deelnemers een brede mix vanuit

aannemers, leveranciers, beheerders en leidingeigenaren. Zo

ontstaat meer affiniteit met al deze disciplines. De studenten

leren tijdens de bijeenkomsten ook de achtergronden,

beweegredenen en denkwijzen van verschillende

specialisten te begrijpen en te waarderen. De kennis en

ervaring die wordt opgedaan stelt de medewerkers in staat

consequenties te zien en risico’s in te schatten. Dit draagt bij

aan een proactieve werkhouding.
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...en leer je een
ieder in zijn eigen
kracht in te zetten.

De (technische) onderwerpen die in de aparte lesavonden

aan bod komen, worden getoetst aan de hand van individu-

ele en groepsgewijze huiswerkopdrachten. Een fictief

rode-draad project verbindt de huiswerkopdrachten.

De deelnemers komen daarmee elke keer een stap verder

in het realisatieproces vanaf tracékeuze, materiaalkeuze,

vergunningen, uitvoering naar beheer. 

 

“De opleiding ervaar ik zeer positief, je leert alle facetten van 

het vak pipeliner. In de praktijk merk ik, dat het niet zo van-

zelfsprekend is om een leiding in de sleuf te leggen. Je gaat 

inzien dat daar al veel aan vooraf is gegaan en waarom we 

juist op die locatie de leiding leggen. Het heeft me gebracht 

dat ik bepaalde stakeholders, bijvoorbeeld een projectma-

nager, werkvoorbereider of een uitvoerder, beter ben gaan 

begrijpen. Ik kijk nu met hele andere ogen naar het werk en 

het vak. De studiebelasting is goed te doen.”

Joop van Splunter – Meewerkend voorman bij Denys

“In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met het beoor-

delen van bestemmingsplannen en het aanvragen van ver-

gunningen. Door de Beroepsopleiding Pipeliner is mijn kennis 

op het gebied van het aanleggen van leidingen veel breder 

geworden. Ik weet nu van A tot Z wat er bij een project komt 

kijken. Ik kijk met een breder vizier en heb meer begrip voor 

werkzaamheden van andere disciplines, zowel binnen mijn 

eigen organisatie als ook extern.”

Martine de Boer - Adviseur omgevingsmanagement  

juridische zaken bij de Nederlandse Gasunie

‘’Ik kom uit een andere richting van de techniek (elektro)  

en ben nu een aantal jaar werkzaam in de ondergrondse 

infra. Ik kan met deze opleiding de puntjes op de i zetten. Ik 

houd er ook nog een mooi netwerk van specialisten aan over 

omdat de docenten allemaal uit het vakgebied komen.’’  

Roel van Poorten, werkvoorbereider bij A.HAK

In het programma zitten diverse excursies bij de samen-

werkende partijen. Deze unieke opleiding biedt organisaties 

medewerkers met een goede basiskennis die sneller zelfstan-

dig en kundig aan de slag kunnen. Vanaf 20 september start 

het nieuwe jaargang waarin nog plaatsen beschikbaar zijn.
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Duur: Eén jaar, één avondbijeenkomst per week

Locatie:  Hogeschool Utrecht te Utrecht

Deelnemers:  Vanuit alle disciplines uit de  

leidingbranche. 

Toegevoegde Materie wordt vanuit verschillende 

waarde /  invalshoeken behandeld en het 

meerwaarde: verbreedt het netwerk 

Tarief: € 5.100,- plus € 500,- voor het  

studiemateriaal en excursies, totaal  

€ 5.600,- 

Meer informatie kunt u opvragen via  

campus@litecad.nl  of telefonisch: 0528-220021
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