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Inleiding 
Voor je ligt het draaiboek voor docenten. Dit draaiboek is bedoeld voor de docenten die de 

medewerkers gaan opleiden voor de dijkwacht binnen de dijkbewakingsorganisatie. 

Jij als vakspecialist weet wat er belangrijk is binnen deze taken. Je weet wat je de deelnemers moet 

gaan leren. Hoe je je lessen vormt kunt geven vind je in dit draaiboek. Dit draaiboek is jouw 

belangrijkste hulpmiddel bij het geven van de lessen. Je vindt in dit draaiboek overzichten waarin 

precies staat aangegeven wat je als docent moet doen en wanneer. In het overzicht staat steeds wat 

je gaat doen, hoe lang het duurt, en welke hulpmiddelen je daarbij nodig hebt, zoals 

powerpointslides, een beamer (met geluid), de werkbladen van de deelnemer, enzovoort. Het 

belangrijkste is dat je zelf de werkbladen van de deelnemers doorneemt. Het mooiste is dat je het 

verhaal met routine kunt vertellen en daar eigen praktijkvoorbeelden aan kan toevoegen, dan 

begrijpen de deelnemers het sneller. 

Tips: 

- Neem dit draaiboek goed door vóór je met je lesdag begint. 

- Neem dit draaiboek mee als je de bijeenkomst verzorgt: dit draaiboek is bedoeld als 

hulpmiddel tijdens je les. 

- Controleer ruim vóór je met een les begint of alles wat je nodig hebt klaar staat en werkt. Is 

het lokaal op orde? Weet je hoe de computer en beamer werken? Heb je alle werkbladen 

uitgeprint? 

- Als je je voorbereidt worden deze opleidingen zeker een succes voor je cursisten, voor jou en 

voor de dijkbewaking. 

Veel plezier, 

Wateropleidingen, april 2019 

Mark van Dodeweerd 
Claudia Peters 
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1. Algemeen 

1.1 Uitleg bij het gebruik van het lesplan. 

Hieronder is het lesprogramma voor jou uitgewerkt.  

Dit draaiboek kent 5 kolommen. De eerste kolom is ‘tijd’. Hiermee bedoelen we de voor dit 

onderdeel beschikbare tijd. De tweede kolom is het ‘onderwerp’. Dit onderwerp komt overeen met 

het programma dat de cursisten kennen. Daarna volgt het ‘leerdoel’. Dit geeft jou focus voor het 

onderdeel. Daarna volgt ‘wat doe jij’. In dit onderdeel staat beschreven op welke manier je het 

leerdoel kunt behandelen. De laatste kolom is ‘de benodigde materialen’. Hier vind je welk materiaal 

je nodig hebt per onderdeel. Ook wordt in het programma aangegeven wanneer het tijd is voor 

pauze. Dit is bewust gedaan. Het is belangrijk om op tijd pauze te nemen.  

1.2 Training en begeleiding voor jou als docent door Wateropleidingen 

Voor jou als docent zijn dit twee nieuwe opleidingen die je gaat verzorgen. Dat hoef je niet alleen te 

doen. Wij zijn er voor om je daarbij te begeleiden. Als je vragen hebt over de opbouw van dit lesplan, 

aarzel niet ons gewoon te bellen. Daar zijn wij voor. Ook ben je van harte welkom bij onze trainingen 

voor docenten. Kijk op http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/opleiden-coachen/ en meld 

je aan.  

1.3 Evaluatie van de dag 
De training willen we blijven verbeteren. Daarom evalueren we na afloop van de gehele training. Wil 

je aan het einde van de gehele training alle formulieren laten invullen en de ingevulde exemplaren 

geven aan de coördinator van de dijkbewakingsorganisatie binnen je waterschap. 

 

  

http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/opleiden-coachen/
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2. Programma  

Lesplan  

Tijd in 
minuten 

Onderwerp(en) Leerdoel(en) Wat doe jij? Benodigde materialen 

10 Introductie en 
kennismaking 

  Heet de deelnemers welkom, vertel het programma. 
Zorg ervoor dat de deelnemers elkaar kennen en jou 
kennen. Er is een werkvorm opgenomen in de 
presentatie. Afhankelijk van hoe goed de deelnemers 
elkaar kennen kun je dit overslaan.  

Dia 1 
 
 
Dia 2 

10 Noodzaak cursus 
verduidelijken 

 Je vraagt de groep om niet naar de diapresentatie te 
kijken. Je vraagt één cursist om de afbeelding op de 
presentatie te beschrijven. 
Vervolgens laat je de volgende dia zien en vraagt de 
groep welke afbeelding is beschreven. Dit is een 
opstap naar de volgende dia.  

Dia 3 (LET OP: DEZE MAG 
DE GROEP NIET ZIEN.) 
 
 
Dia 4 

10 Introduceren 
programma en 
leerdoelen en 
leervragen opschrijven 

 Bespreek met de cursisten wat het programma 
inhoudt en wat de leerdoelen zijn. Dit is belangrijk, 
zodat cursisten weten wat hen te wachten staat. 
Vraag ook wat ze verwachten van de cursus. 
Leervragen van de cursisten schrijf je op de flip-over. 

Dia 5 (programma) 
 
Dia 6 (leerdoelen) 
 
Dia 7 (leervragen) 
 
Flip-over 

15 Taken van dijkwacht  Vraag 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.  

Dia 8 
 
Dia 9 en flip-over 
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- Patrouilleren over de kering 

- Schadebeelden waarnemen.  

- Schadebeelden herkennen 

- Schadebeelden doorgeven 

- Monitoren van schadebeelden.  

 

15 Proces van dijkbewaking - 4. Het kennen en 
begrijpen van het 
proces dijkbewaking 
met de bijbehorende 
deelprocessen en 
handelingen 

Bespreek met de cursisten het verschil tussen rollen 
en processen.  
 
Laat dia 12 nog niet zien. Stel vervolgens de vraag: 
Wat doe jij als dijkwacht. Laat verschillende cursisten 
antwoord geven. En kom tot het volgende lijstje: 

- Zien 
- Herkennen 
- Melden 
- registreren 

Schrijf dit op de flip-over. Bespreek wat dit inhoudt. 
Over deze vier zaken gaat de cursus. 

Dia 10 + 11 
 
 
 
Flip-over  
 
 
 
 
 
Dia 12 + 13 
 

30 Opbouw en functie 
waterkering 

- 1. Het kennen van de 
verschillende zones 
van de waterkering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag eerst wat de functie is van een waterkering. Het 

keren en begeleiden van water. “En impliciete functie 

van een waterkering is een vluchtweg”. Vraag aan de 

deelnemers welke begrippen ze allemaal al kennen die 

te maken hebben met een waterkering. De begrippen 

worden opgeschreven op een flip-over waarop een 

schematische weergave van een waterkering staat. 

Vervolgens worden de begrippen op de powerpoint 

geschreven bij de juiste pijltjes.  

Laat vervolgens Dia Dia 15 zien. En vraag welke 
begrippen horen bij de pijltjes. 

Dia 14 
 
 
 
 
 
 
Dia 15 
 
 
 
Dia 16 
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- 1.Het begrijpen wat 
de uiterlijke 
kenmerken zijn van de 
verschillende zones 
voor herkenning. 

Laat vervolgens de schematische weergave zien. En 
vertel per zone wat het kenmerk is. En waar je op let 
als dijkwacht. 
Kenmerken per zone: 

- Buitenteen: Is de overgang/hoek van het 
buitentalud naar de buitenberm. Zit tijdens 
hoogwater onder water. En valt dus buiten de 
waarneming; 

- Voorland/buitenberm: Deze zit bij hoogwater 
onder water. En valt dus buiten de 
waarneming; 

- Buitentalud: Dit is het hellende gedeelte van 
de waterkering waartegen het water staat. 
Het buitentalud is bekleed met gras of 
verharding; 

- Kruin: Hoogste en meestal vlakke punt van de 
waterkering. Op veel waterkeringen ligt op de 
kruin een weg of onderhoudspad; 

- Binnentalud: Dit is het hellende gedeelte van 
de waterkering aan de landzijde. Het 
binnentalud is bekleed met gras of verharding; 

- Binnenteen: Is de overgang/hoek van het 
binnentalud naar de binnenberm; 

- Binnenberm of steunberm: Dit is het vlakke 
gedeelte achter de waterkering. De bekleding 
bestaat veelal uit gras en/of verharding. In 
stedelijk gebied kan deze ook bebouwd zijn. 

- Teensloot: Sloot/watergang aan de landzijde 
voor het afvoeren van overtollig water;  

- Achterland: Het gebied achter de waterkering 
waarin de werking van het hoge water nog 
merkbaar is. Dit kan zowel agrarisch- als 
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bebouwd gebied zijn. 

15  koffiepauze   

10 Locatie- en 
gebiedskenmerken 

- Het kennen van de 
locatieaanduiding 

- Het begrijpen wat de 
locatie-aanduiding is: 
locatie en gebied 

- Het kunnen 
herkennen, 
benoemen en 
beschrijven van de 
locatie-aanduiding 
en 
gebiedskenmerken 
door visuele 
waarneming.  
 

Dit is per waterschap verschillend.  

Laat zien op een dia hoe de dijkpaaltjes eruit zien.  

 
 
Wat zijn typische gebiedskenmerken voor jouw 
waterschap? Veel stedelijk gebied, landelijk gebied? 
En welke gevolgen heeft dit voor de dijkwachten.  

Dia 17 
 
 
 
 
 
Dia 18 

45 Schadesoorten, 
schadeveroorzakers & 
belastingen 

- 5. Het kennen van de 
verschillende 
schadeveroorzakers 
en schadesoorten. 

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 wanneer een 

schadebeeld niet wordt gemeld. Vraag ook aan de 

deelnemers wat ze lastig vinden bij het kiezen van het 

juiste schadebeeld.  

Loop het boekje bladzijde voor bladzijde door. Vertel 
iets over de opbouw van het boekje. En bespreek elk 
onderdeel. Leg de nadruk op de belangrijkste 

Dia 19 
 
Dia 20 t/m 26 (foto’s 
schadebeelden) 
 
 
 
 
 
 
Digitale uitvoering 
handboek waarnemen 
2018  
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kenmerken van een schade.  http://v-
web002.deltares.nl/sterkt
enoodmaatregelen/image
s/7/7b/Handboek_dijkbew
aking_met_url.pdf 

20 De verschillende 
elementen waaruit een 
waterkering is 
opgebouwd 

- 2. Het kennen van de 
verschillende 
waterkeringselemente
n 

- 2. Het begrijpen wat 
de uiterlijke 
kenmerken zijn van de 
verschillende 
waterkeringselemente
n 

Vraag de cursist welke verschillen ze van een 

waterkering op kunnen noemen. Schrijf deze 

verschillen op en kom tot de onderstaande 

categorieën:  

- Type bekleding 

- Soort kering 

- Elementen in een kering 

Vervolgens ga je bij de hierboven categorieën de 
verschillen benoemen. En vraag telkens welke 
gevolgen dit heeft voor jou als dijkwacht. En waar je 
specifiek op moet letten.  
 
Type bekleding  

- Steen 
- Gras 
- asfalt 

Soort kering 
- Primair 
- Regionaal 
- Waterkerende kunstwerken: 

o coupure 
o schotbalken 
o waterkerende deuren 
o keerklep 

Dia 27 
 
Schrijf de verschillen op 
een flip-over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 28 
 
 
 
 
Dia 29 
 
Dia 30 (coupure) 
Dia 31 (keermuur) 
Dia 32 (schuif) 
Dia 33 (schotbalken) 

http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/7/7b/Handboek_dijkbewaking_met_url.pdf
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/7/7b/Handboek_dijkbewaking_met_url.pdf
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/7/7b/Handboek_dijkbewaking_met_url.pdf
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/7/7b/Handboek_dijkbewaking_met_url.pdf
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/images/7/7b/Handboek_dijkbewaking_met_url.pdf
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o schuif 
o sluisdeuren 
o afsluiters/ spindelsluiters 
o rioolafsluiters 
o roldeuren 

 
Vraag de cursisten welke constructieonderdelen nog 
meer in of op een waterkering voor kunnen komen. 
Noteer deze op de flip-over. Te denken valt aan 
gemalen, dijkpalen, stabiliteitsbermen, duiker, 
drainage, sluis  
Verschillende constructies van een dijklichaam: 

- dijkkern 

- afdeklaag 

- berm 

- oever 

- kwelscherm hout staal   

- teensloot 

- bebouwing 

- trappen 

- kabels en leidingen 

- drainage 

- enz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Dia 34 
 
Flip-over 

60   lunchpauze   

30 Methode van speuren - 3. Het kennen van de 
speurmethodiek 

De trainer deelt per tweetal werkblad 1 uit. En vertelt 

dat ze per schadebeeld de locatie(s) moeten 

Dia 35 
Werkblad 1 
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- 3. Het begrijpen wat 
de speurmethodiek 
inhoudt. 

 

aankruisen. Deze opdracht draagt eraan bij dat de 

cursisten weten welke schadebeelden op welke 

plekken voorkomen. 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 

tijdens een daadwerkelijke inzet.   

 
Dia 36 
Dia 37 
Dia 38 

30 Faal- en 
bezwijkmechanisme 

- 6. Het kennen van de 
verschillende faal- en 
bezwijkmechanismen. 

Vertel de cursisten wat faal- en bezwijkmechanismen 
zijn. Een waterkering kan bezwijken als gevolg van 
verschillende faalmechanismen. Dat zijn processen die 
tot bezwijken van een dijk leiden. Schadebeelden 
kunnen eerste tekenen zijn van een faalmechanisme. 
Vraag aan de cursisten of ze al faal- en 
bezwijkmechanisme kennen? 
Vertel vervolgens dat er vier hoofdfaalmechanismen 
zijn: Overloop en overslag, Piping, instabiliteit en 
erosie. Laat ze vervolgens de filmpjes zien. 
Vraag aan de cursisten per filmpje hoe je ze herkent 
en wat mogelijke oorzaken zijn.  

Dia 39 
 
 
 
 
 
 
Link naar de filmpjes:  
https://www.youtube.com/watch
?v=lyOD2M2SqDI&list=PLAA8y
Vxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1
K1gn 

15   koffiepauze   

60 Het 
waarnemingsformulier 

- 4. Het kennen van het 
proces van 
dijkbewaking met de 
bijbehorende 
deelprocessen. 

De trainer deelt waarnemingsformulieren uit of 
introduceert de dijkwachtapp. Hij laat de foto’s zien 
en laat de deelnemers in tweetallen de 
waarnemingsformulieren of dijkwachtapp invullen. Ze 
vullen er twee in. Daarna bespreken waar ze tegenaan 
zijn gelopen. Daarna laat de trainer een juist ingevuld 
formulier zien. 
 
Vervolgens laat je de cursisten overleggen. De 
deelnemers overleggen in tweetallen over de 
volgende vragen: Waarom vul je het 

Schaderegistratieformulier
en of dijkwachtapp. 
Dia 40 
 
 
 
 
 
Dia 41 

https://www.youtube.com/watch?v=lyOD2M2SqDI&list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
https://www.youtube.com/watch?v=lyOD2M2SqDI&list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
https://www.youtube.com/watch?v=lyOD2M2SqDI&list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
https://www.youtube.com/watch?v=lyOD2M2SqDI&list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
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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 
 
Toelichting: Waarom gebruiken we het 
waarnemingsformulier?  
Voor het eenduidig verzamelen van de feiten.  

15 Veiligheid - 10. Kennen van de van 
toepassing zijnde 
veiligheidsregels en 
maatregelen 

- Het begrijpen wat de 
kenmerken zijn van de 
veiligheidsregels en –
maatregelen. 

- Het begrijpen wat de 
functies zijn van de 
veiligheidsregels en –
maatregelen. 

Laat de veiligheidsmiddelen zien die de dijkwacht 
binnen jouw waterschap/hoogheemraadschap krijgt 
tijdens een dijkinspectie. Laat de cursisten in 
tweetallen overleggen. Wat de veiligheidsmiddelen 
zijn en waarom ze deze krijgen tijdens een inspectie. 

Dia  42 
Veiligheidsmiddelen die 
dijkwacht krijgt tijdens een 
inspectie 

5 Communicatiemiddelen - Het kennen van de 
gebruikte 
communicatie en 
registratie middelen .  

- Het begrijpen hoe de 
bediening is van de 
gebruikte 
communicatiemiddele
n en het gebruiken 
van de gebruikte 
registratie methodiek. 

Per waterschap verschillende communicatiemiddelen. 
 
Benoem hier de gebruikte communicatiemiddelen. 
Met de daarbij behorende regels/aandachtspunten 

Dia 43 
 
communicatiemiddelen 
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- Het kunnen 
herkennen, 
benoemen en 
bedienen van de 
gebruikte 
communicatie- en 
registratiemiddele
n 

- Met de portofoon 
meldingen door 
kunnen geven met 
etherdiscipline  

15 Noodmaatregelen - 8. Het kennen van de 
noodmaatregelen. 

- 8. Het begrijpen wat 
de kenmerken zijn van 
de noodmaatregelen. 

- 8.Het begrijpen wat 
de functie van de 
verschillende 
noodmaatregelen zijn. 

Laat de cursisten de dia over noodmaatregelen zien. 
Laat ze individueel nadenken over de vragen die op de 
dia staan:  

- Wat is een noodmaatregel? 
- Welke noodmaatregelen ken je al? 
- Welke taken heb jij bij een noodmaatregel? 

Bij de vraag over taken, sta vooral stil bij monitoring. 
Daarom is het van belang dat jij als dijkwacht de 
meest voorkomende noodmaatregelen kent en 
monitort.  
 
Open wikinoodmaatregelen en laat de vier meest 
voorkomende noodmaatregelen zien die binnen het 
waterschap/hoogheemraadschap worden uitgevoerd. 
Vraag per noodmaatregel aan de cursisten waar ze op 
moeten letten. En welk waarnemingsformulier ze 
moeten invullen of formulier in de app.  

Dia 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://v-
web002.deltares.nl/sterkt
enoodmaatregelen/index.
php/Noodmaatregelen 
Dia 45 

5 Monitoren 
schadebeelden 

-  Laat de cursisten nadenken over de vragen op Dia 46. 
Bespreek dit vervolgens gezamenlijk.   

Dia 46 
 

http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Noodmaatregelen
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Noodmaatregelen
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Noodmaatregelen
http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Noodmaatregelen
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Laat ze vervolgens werkblad 2 invullen.  Dia 47 
Werkblad 2 

10 Slot -  Terugkomen op de leerdoelen. Geef een samenvatting 
van hetgeen is besproken a.d.h.v. de verschillende 
processen. Vraag wat ze cursisten is bijgebleven en 
wat ze nog lastig vinden.  
Zijn de leerwensen behaald? 

Dia 48 
 
Dia 49 

Extra  Naar buiten Bij voldoende tijd en ruimte is het wenselijk om nog 
een dagdeel naar buiten te gaan. Om de theorie toe te 
passen in de praktijk.  

Dia 50 
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