
1
2015

Nieuwsbrief

Deltion College Zwolle
Stichting Vrienden van de Infra-GWW
Postbus 565  8000 AN  Zwolle

t. +31 (038) 850 38 63
e. vriendenvandeInfra-GWW@deltion.nl
www.vriendenvandeinfra-gww.nl

ING-Bank
BIC: INGB NL2A
IBAN: NL17 INGB 0006 7700 23

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer: 62589539

VrieNdeN VaN de iNfra - Gww

Beste ‘Vriend van de INFRA-GWW’,

Schooljaar 2014-2015 loopt bijna ten einde en de zomervakantie is aanstaande. 
Voordat wij inspirerende vakantiebestemmingen gaan bezoeken, eindelijk dat 
goede boek gaan lezen of gewoon lekker van de zon gaan genieten, wil het 
bestuur van Stichting Vrienden van de Infra - Grond, Weg en Waterbouw middels 
deze nieuwsbrief kort terugblikken op het afgelopen schooljaar en uiteraard 
vooruitblikken op de komende periode.

Terugkijken
Dit schooljaar zijn wij begonnen met twee eerstejaars klassen. Een nieuwe lichting 
studenten die wij de komende jaren vol enthousiasme gaan opleiden tot bekwame 
professionals in de infratechniek, grond-. weg- of waterbouw. Dinsdag 23 juni 
hebben wij daarentegen 25 studenten mogen feliciteren met het behalen van hun 
diploma! Een bijzondere dag voor deze studenten die nu veelal gaan doorstuderen 
aan een HBO-instelling of de eerste stap zetten in hun professionele carrière. 

Schooljaar 2014-2015 stond daarnaast in het teken van de oprichting van onze 
stichting. Wij waren (en zijn) van mening dat een betere samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs zal leiden tot een kwaliteitsimpuls ten aanzien van 
onze onderwijsactiviteiten. Promotie, (her)kenbaarheid van het vak en opleiding 
zien wij daarnaast als een tweede maar zeker niet ondergeschikte taak van onze 
stichting. Dat u deze mening met ons deelt, zien wij terug in het aantal vrienden dat 
wij welkom mochten heten in een relatieve korte periode. Momenteel bestaat ons 
vriendenbestand uit ruim 40 vrienden, bestaande uit diverse overheidsinstellingen, 
aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus. Een vriendenbestand om trots op te 
zijn! Graag verwijs ik naar onze website www.vriendenvandeinfra-gww.nl voor een 
actueel overzicht.

http://www.vriendenvandeinfra-gww.nl


Activiteiten 
De eerste activiteiten die mede namens onze stichting mogelijk zijn gemaakt, 
hebben ook reeds plaatsgevonden. Onze 2de-jaars studenten hebben onder 
begeleiding van het docententeam een week op Terschelling doorgebracht waar 
zij diverse meetopdrachten hebben verricht met medewerking van Rijkswaterstaat. 
Deze ‘meetweek’ maakt al enkele jaren facultatief onderdeel uit van de opleiding, 
maar is mede door onze vrienden voor een nog grotere groep studenten (financieel) 
bereikbaar geworden.

Promotie van de opleiding heeft er voor gezorgd dat wij komend schooljaar ruim 
dertig studenten welkom mogen heten. Een aantal waar wij, gezien de landelijke 
trends van alsmaar afnemende studentenaantallen, zeer trots op mogen zijn! 
Speciale dank gaat hiervoor uit naar onze collega Henk Bruins die hiervoor vele 
VMBO’s en andere onderwijsinstellingen heeft bezocht. Maar ook onze huidige 
studenten die tijdens open dagen enthousiast over onze opleiding vertellen, mogen 
niet worden vergeten. Voor komend jaar willen wij ook ‘techniekdagen’ organiseren 
specifiek op VMBO-leerlingen gericht om zodoende ‘infra’ nog beter onder de 
aandacht te brengen.  

Vooruitblikken 
Komend schooljaar staat ook in het teken van de verdere uitwerking van het 
nieuwe kwalificatiedossier 2016. Het onderwijs zal op enkele aspecten anders vorm 
worden gegeven, examinering dient de nodige aandacht te krijgen en ‘keuzedelen’ 
dienen uitgewerkt te worden. Deze keuzedelen hebben in afwijking van de door 
ons momenteel gehanteerde ‘minors’ een landelijke insteek en kennen een 
aanzienlijke verantwoordingsprocedure. Achter de schermen zijn wij druk bezig om 



in samenspraak met de branche onze huidige minors om te zetten. Onder andere 
Waterbouw I & II, Betonbouw, Vastgoedbeheer & onderhoud, Funderingstechnieken 
hebben wij reeds als mogelijk keuzedeel ingediend bij Fundeon en de Paritaire 
Commissie (PAC) en zijn reeds goedgekeurd. Andere minors zullen nog volgen. 
Deze ontwikkelingen kunnen wij uiteraard alleen met uw medewerking realiseren.
Naast deze onderwijsvernieuwingen willen wij komend schooljaar uiteraard onze 
stichting wederom inzetten ter verbreding en verdieping van de opleiding middels 
het organiseren van activiteiten voor onze studenten en de opleiding promoten 
onder de toekomstige generatie. 

Tenslotte 
U ziet dat wij als stichting en als docententeam niet stil zitten. Nieuwe 
ontwikkelingen op onderwijsgebied, landelijk afnemende studentenaantallen 
gecombineerd met een enigszins onbekend en negatief beeld op het vakgebied 
bij de toekomstige generatie dwingt ons tot creatieve oplossingen en inspirerende 
samenwerkingsverbanden. Dit doen wij graag samen met u als vriend! Hierbij 
willen  wij u ook oproepen om uw ideeën, voorbeelden, suggesties etc. met ons 
te delen om samen een toekomstbestendige en duurzame opleiding tot stand te 
brengen. 

Rest ons tenslotte u nog een bijzonder prettige zomervakantie toe te wensen en 
veel inspiratie op te doen. Daarnaast hopen wij dat u onze stichting ook komend 
schooljaar vol enthousiasme blijft ondersteunen.

Namens bestuur en docententeam,

Gerjan van der Werp,
Voorzitter.


