
Draaiboek ‘hoogwater rivierkeringen’

Doel(en)  van dit onderdeel:
- Herkennen schadebeelden bij hoogwater op rivierkeringen
- Registreren schadebeelden op schaderegistratieformulier
- In opdracht monitoren van schadebeelden

Tijd (Leer)doel Wat doet de trainer? Wat doet de cursist? Werkvorm Hulpmiddel Waarom
Kop 30
minuten

- De deelnemers
voelen zich veilig in
de groep.

- De deelnemers weten
wat ze gaan leren.

De trainer heet de
deelnemers welkom bij de
training ‘hoogwater
rivierkeringen’. En vertelt wie
hij is en wat het programma
is.

De deelnemers vertellen wat
ze verwachten te leren.

Klassikaal Powerpoint De deelnemers
weten wie de
trainer is en wat
ze kunnen
verwachten.

Vervolgens maken de
deelnemers kennis met
elkaar d.m.v. een ijsbreker.
Vraag deelnemers om zich
voor te stellen aan de hand
van alle vingers:
Duim: vertel waar je goed in
bent
Wijsvinger: vertel waar jij je
aandacht op richt/waar jij je
voor inzet
Middelvinger: zeg waar je lak
aan hebt
Ringvinger: vertel iets over
een persoon waar je veel om
geeft
Pink: vertel waar je nog in
wilt groeien

De deelnemers stellen zich
voor d.m.v. hun vingers. En
ze luisteren naar andere
mensen in de groep.

Vijf vingers
werkvorm

Powerpoint waar
de vingers staan
met de
bijbehorende
vraag.

De deelnemers
leren elkaar
kennen. Hierdoor
voelen ze zich
veiliger in de
groep, waardoor
ze beter kunnen
leren.

De trainer zet een voorbeeld
van een schadebeeld voor.

Alle cursisten draaien zich
met de rug naar de

De deelnemers
worden in de



Draaiboek ‘hoogwater rivierkeringen’

Deze mogen de deelnemers
niet zien. Eén deelnemer
beschrijft dit schadebeeld. En
de anderen luisteren goed.
Vervolgens laat de trainer de
volgende dia zien hierop
staan vier schadebeelden. De
deelnemers moeten raden
welk schadebeeld beschreven
is.
Hierdoor merken de
deelnemers hoe belangrijk
het is om een schadebeeld
goed te beschrijven. En ze
ervaren het nut van de
opleiding.

diapresentatie. Eén
deelnemer krijgt de opdracht
om het schadebeeld op de
powerpoint te beschrijven.
Nadat de deelnemer dat
heeft gedaan mogen de
deelnemers naar de
powerpoint kijken, hierop
zijn nu vier afbeeldingen van
schadebeelden te zien. De
deelnemers moeten raden
welk schadebeeld
beschreven is.

leerstand gezet.
Ze ervaren dat ze
nog veel te leren
hebben.

Daarna vraagt de trainer aan
de deelnemers wat ze
verwachten te leren in deze
module? Afhankelijk van het
aantal deelnemers iedereen
iets laten zeggen. En dit
opschrijven op een flip-over.
Zodat hier op het einde op
terug gekomen kan worden.

De deelnemers denken na
over wat ze verwachten te
leren en wat ze willen leren

klassikaal Flip-over om
leervragen op te
schrijven

De deelnemers
gaan na denken
over wat ze willen
leren. Hierdoor
luisteren ze beter

Romp
10
minuten

- De deelnemers zijn
zich bewust van
omstandigheden
waarin ze hun
werkzaamheden
moeten doen.

De trainer vraagt voordat hij
de foto’s op de powerpoint
laat zien aan de deelnemers
onder welke omstandigheden
ze in actie moeten komen. Te
denken valt aan kou, regen,

De deelnemers denken na
over omstandigheden waarin
ze moeten werken. En hoe ze
verwachten daarmee om te
kunnen gaan.

Interactief
doceren

Foto’s en filmpje
op powerpoint

De deelnemers
moeten zich
bewust zijn dat ze
niet alleen met
mooi weer
werken. En dat er
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storm, evacuatie van
familieleden, ramptoerisme
en pers.

Na deze vraag laat de trainer
de foto’s en het filmpje op de
powerpoint zien.

De deelnemers kijken naar
de foto’s en filmpjes op de
powerpoint.

wel degelijk iets
van ze wordt
verwacht.

10
minuten

- De deelnemers weten
welke taak ze hebben
binnen de
dijkbewakingsorganis
atie

De trainer vraagt aan de
deelnemers of ze weten
welke taken ze hebben
binnen de
dijkbewakingsorganisatie. De
antwoorden schrijft de
trainer op de flip-over.  Nadat
de antwoorden zijn gegeven
vult de trainer de volgende
antwoorden aan als deze niet
gegeven zijn.

- Patrouilleren over de
kering

- Schadebeelden
waarnemen.

- Schadebeelden
doorgeven

- Monitoren van
schadebeelden.

De deelnemers denken na
over de taken die ze hebben
binnen de
dijkbewakingsorganisatie.

Interactief
doceren

Taken op flip-over
schrijven

De deelnemers
denken zelf na
over taken.
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10
minuten

- De deelnemers
kennen de begrippen
die bij een kering
horen.

De trainer vraagt aan de
deelnemers welke begrippen
ze allemaal al kennen. De
begrippen worden
opgeschreven op een flip-
over. Vervolgens worden de
begrippen op de powerpoint
geschreven bij de juiste
pijltjes.

De deelnemers bedenken
welke begrippen ze al
kennen. Vervolgens zetten ze
de begrippen bij de juiste
pijltjes.

Interactief
doceren

Powerpoint De deelnemers
zien op een echte
kering, welke
begrippen daarbij
horen.

20
minuten

- De deelnemers weten
welke schadebeelden
voorkomen en
kunnen deze
herkennen.

De trainer laat de
schadebeelden (woorden)
zien die er zijn. Vervolgens
laat de trainer schadebeelden
(afbeeldingen) zien op de
powerpoint. De deelnemers
schrijven op welk
schadebeeld ze denken dat
het is. En wat de gevolgen
kunnen worden. Vraag ook
aan de deelnemers wat ze
lastig vinden bij het kiezen
van het juiste schadebeeld.

De deelnemers gaan
schadebeelden bij de foto’s
zetten. En ze noteren
waarom het schadebeeld
gevaarlijk kan zijn. Ze ervaren
als het goed is dat ze nog niet
veel weten en komen nog
meer in de leerstand.

Foto’s raden Foto’s op
powerpoint

De deelnemers
gaan zonder
kennis,
schadebeelden
erbij benoemen.
Ze ervaren hoe
moeilijk het is en
dat ze op moeten
letten.

15
minuten

- De deelnemers
kunnen
schadebeelden op de
juiste wijze

De trainer deelt
schaderegistratieformulieren
uit. Hij laat de foto’s zien en
laat de deelnemers in

De deelnemers vullen in
tweetallen de
schaderegistratieformulieren
in. Ze schrijven op waar ze

Tweetallen
Denken-delen-
uitwisselen

Schaderegistratie-
formulieren.
Schadebeeld

Door in tweetallen
te overleggen,
dwing je iedereen
tot nadenken
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registreren. tweetallen de
schaderegistratieformulieren
invullen. Ze vullen er twee in.
Daarna bespreken waar ze
tegenaan zijn gelopen.
Daarna laat de trainer een
juist ingevuld formulier zien.

tegenaan zijn gelopen. foto’s.

Voorbeeld correct
ingevuld
schaderegistratie-
formulier.

i.p.v. dat je één
iemand vraagt.

15
minuten

- De deelnemers weten
het belang van het
volledig en
nauwkeurig invullen
van het
schaderegistratie-
formulier.

De deelnemers overleggen in
tweetallen over de volgende
vragen: Waarom vul je het
schaderegistratieformulier in.
Aan wie schrijf je het en wat
gaat er dan gebeuren. Na een
aantal minuten laat je een
aantal tweetallen aan het
woord om hun bevindingen
te bespreken

De deelnemers overleggen
met elkaar.

Tweetallen.
Denken-delen-
uitwisselen

Door in tweetallen
te overleggen,
dwing je iedereen
tot nadenken
i.p.v. dat je één
iemand vraagt.

30
minuten

- De deelnemers weten
op welke stukken van
de waterkering je
patrouilleert.

De trainer deelt per tweetal
werkblad 1 uit. En vertelt dat
ze per schadebeeld de
locatie(s) moeten aankruisen.
Vervolgens zien ze foto’s.
Daarop moeten ze aangeven
waar ze zouden gaan lopen
en waarom. Wat zijn
dillema’s die je tegen kunt
komen.

De tweetallen gaan
overleggen waar
schadebeelden kunnen
voorkomen. Vervolgens gaan
ze bepalen waar je het best
kunt lopen op een kering. Dit
bepalen ze aan de hand van
de foto op de powerpoint.

Tweetallen
Denken-delen-
uitwisselen

Werkblad 1

powerpoint

De deelnemers
hebben een beeld
waar
schadebeelden
voor kunnen
komen. En
waarom ze dus op
bepaalde plekken
moeten lopen.

15
minuten

- De deelnemers weten
waarom je monitoort

De trainer geeft de
deelnemers van een

De deelnemers overleggen in
tweetallen wat ze moeten

Tweetallen Powerpoint
monitoringszaak:

De deelnemers
ervaren wat ze
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en hoe je monitoort. voorbeeld van een
monitoringszaak die ze
kunnen krijgen. Hij geeft ze
de opdracht om in tweetallen
de opdracht uit te voeren. Op
de powerpoint staan de
nieuwe afmetingen.
Vervolgens gaat de trainer in
op de zaken waar de
deelnemers tegenaan zijn
gelopen. Vervolgens stelt de
trainer de volgende vragen:

- Waarom moet je
monitoren?

- Hoe meldt je een
monitoringszaak?

- Hoe vindt je de juiste
locatie van de
monitoringszaak?

doen en doen de
monitoringszaak voor zover
ze kunnen. Vragen die ze niet
weten schrijven ze op.
Vervolgens vindt de
nabespreking plaats. Ze
geven aan waar ze tegenaan
zijn gelopen. Daarna geven
ze antwoorden op de vragen
van de trainer.

Interactief
doceren

werkblad 2 nog moeten leren
om een zaak te
monitoren. En ze
weten waarom ze
moeten
monitoren.

Pauze Naar Buiten 2e gedeelte
10
minuten

- De deelnemers
kunnen de volgende
begrippen buiten op
een kering aanwijzen:
buitentalud,
buitenkruin,
binnenkruin,

De trainer verdeelt de groep
in het aantal begrippen dat er
zijn. Ieder groep moet op zijn
begrip gaan staan. Eventueel
ook een steunberm en
teensloot zoeken.

De deelnemers gaan op het
toegewezen begrip staan.

Zoek je begrip. Een geschikt
dijkvak.

De deelnemers
zoeken in de
praktijk de
begrippen op.
Hierdoor wordt de
theorie levend.
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binnentalud,
binnentalud,
binnenteen,
teensloot

10
minuten

- De deelnemers weten
hoe de dijkpalen zijn
georganiseerd.

Vertel hoe de dijkpalen zijn
georganiseerd en loop naar
twee dijkpalen toe. Vertel
waar de code voor staat. Ga
vervolgens tussen die twee
dijkpalen staan en vraag op
welke positie je nu staat en
hoe je dit op het
schaderegistratieformulier
schrijft.  En waarom het van
belang is dit nauwkeurig in te
vullen.

De deelnemers luisteren naar
de trainer. Bij
onduidelijkheden ze de kans
geven om vragen te stellen.

Doceren Een dijkvak met
minimaal twee
dijkpalen.

20
minuten

- De deelnemers weten
waar je op de kering
patrouilleert en welke
zaken dit lastig
kunnen maken: te
denken valt aan
tuinen, honden,
hekken.

De trainer geeft een drietal
de opdracht om te laten zien
hoe ze zich zouden
positioneren. Als ze gaan
patrouilleren. Een op de
buitenkruin, binnentalud en
achterland. Eventueel zoek je
hier een moeilijke plek voor
op waarbij lastige zaken
spelen, zoals door tuinen e.d.

Het drietal dat de beurt krijgt
om zich te positioneren gaat
dat doen. De andere
deelnemers kijken of ze ook
zo gaan staan. Ook denken
ze na over waar iedereen op
moet letten op die positie. En
wat maakt een positie lastig.
Bijvoorbeeld op het
binnentalud steeds scheef

Rollenspel
Interactief
doceren

Een dijkvak waar
je kunt
positioneren hoe
je patrouille loopt.

De deelnemers
ervaren dat het
niet altijd
makkelijk is om je
goed te
positioneren.
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heen. Wanneer het drietal op
de positie staat, vraag je aan
de overige deelnemers of zij
ook zo zouden gaan staan. En
waar iedereen op een
bepaalde positie op moet
letten.

lopen.

30
minuten

- De deelnemers vullen
een
schaderegistratie-
formulier in op de
waterkering. Ze leren
schadebeelden
herkennen en hierbij
het juiste
schaderegistratie-
formulier te pakken.

De trainer vertelt aan de
deelnemers dat ze in
tweetallen (minimaal) twee
schaderegistratieformulieren
in gaan vullen. Ze mogen de
bordjes zoeken. De positie
van de bordjes is tevens de
locatie die ze in moeten
vullen op het
schaderegistratieformulier.
De antwoorden worden
vervolgens gezamenlijk
besproken. Bespreek ook
waar de deelnemers
tegenaan zijn gelopen. Wat
maakt het lastig.

De deelnemers gaan in
tweetallen opzoek naar
(minimaal) twee bordjes.
Indien mogelijk echte
schadebeelden. De locatie
van de bordjes is tevens de
locatie die ze op het
schaderegistratieformulier in
moeten vullen. Ze moeten
onthouden wat ze lastig
vinden. Dit wordt
gezamenlijk besproken.

tweetallen Ervoor zorgen dat
er al bordjes
buiten staan.
Of echte
schadebeelden
indien aanwezig.

De deelnemers
leren hier een
aantal zaken
gezamenlijk
toepassen. Het
herkennen van
schadebeelden en
het registreren
van
schadebeelden.

20
minuten

- De deelnemers weten
waarvoor ze de
meetinstrumenten in

De trainer pakt de
meetinstrumenten erbij. Hij
vraagt per instrument voor

De deelnemers denken na
voor welk schadebeeld ze dit
in kunnen zetten. Als

Interactief
doceren

Meetlint



Draaiboek ‘hoogwater rivierkeringen’

kunnen zetten. En bij
welk schadebeeld ze
dit in kunnen zetten.

welk schadebeeld je dit in
kunt zetten. En vraag een
deelnemer het voor te doen,
indien er een schadebeeld
aanwezig is. Zorg ervoor dat
de deelnemers de
schadebeelden kunnen zien.
Anders is het lastig raden
voor ze.

hulpmiddel mogen ze de
schadebeelden erbij pakken

Prikstok

Piketten

Wegenkrijt

Evt. materialen
die jullie
organisatie nog
meer gebruikt.

Slot
20
minuten

Liefst weer
na binnen
om rustig
na te
kunnen
bespreken.

- De deelnemers weten
wat ze hebben
geleerd. En wat ze
nog beter moeten
leren. Ze weten wat
ze nog nodig hebben
om zelfstandig op pad
te gaan.

De trainer pakt de flip-over
erbij waarop staat wat ze
verwachtten te leren. De
trainer gaat punt voor punt af
of ze dit hebben geleerd. En
of ze kunnen zeggen wat ze
meenemen van de dag.
Vervolgens vraagt de trainer
wat ze nog nodig hebben aan
kennis om goed voorbereid
op pad te gaan. Eventueel
kan hier nog op door worden
gegaan of er worden
handvatten gegeven die ze
thuis kunnen ondernemen.

De deelnemers denk na over
wat ze hebben geleerd. Dus
wat ze meenemen.

Interactief
doceren

Leerwensen flip-
over, inleiding.

De deelnemers
worden
gestimuleerd om
na te denken over
wat ze hebben
geleerd. Hierdoor
wordt het
geleerde beter
verankerd.

Verdieping - Filmpjes van faal- en bezwijkmechanisme kun je laten zien
- Thuisopdracht: verwijzen naar wikinoodmaatregelen, voor verdieping in schadebeelden, faal- en bezwijkmechanisme


