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O&O-fonds Totaaloverzicht cursussen 
Versie november 2017 

 
Inleiding 
In dit document is het totaaloverzicht weergegeven van bekende en relevante cursussen voor de waterbouw. 
Niet alle cursussen op deze lijst komen ook voor vergoeding in aanmerking: 
wettelijk verplichte cursussen (zoals o.a. STCW-cursussen) komen niet voor vergoeding in aanmerking.  De 
vergoeding door het O&O-fonds Waterbouw is juist bedoeld om de bovenwettelijke ontwikkeling te 
stimuleren. (De in het overzicht met een asterisk * gemerkte cursussen komen niet in aanmerking voor 
vergoeding). 
 
Maatwerktrajecten 
Voor maatwerktrajecten, voor opleidingen/cursussen die niet zijn opgenomen in het cursusregister, is het 
mogelijk een vergoeding aan te vragen bij het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw. Maatwerktrajecten 
kunnen per e-mail (korte omschrijving en motivatie) worden aangevraagd bij het Secretariaat van het O&O-
fonds Waterbouw. Bedrijven kunnen zo ook een aanvraag doen om meerjarige cursussen eventueel in 
aanmerking te laten komen voor vergoeding. 
 
Meer informatie 
Voor een nader omschrijving van de cursus kunt kijken op de website waterbouw.nl. Voor meer informatie of 
vragen over de cursussen of het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het 
O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 3490700 of via info@waterbouwers.nl. 

 

Arbocursussen 

Advanced Firefighting (STCW)* 

Advanced Fire Fighting Herhaling (STCW)* 

Basic Training (STCW)* 

Basic Training Herhaling (STCW)* 

Basisveiligheid (VCA)* 

Combi Basic Training / Prof. In Survival Craft Refresher (STCW)* 

Combi Basic Training/ Adv. Fire Fighting / Prof. In Survival Craft Refresher (STCW)* 

Combi Basic Training / Adv. Fire Fighting Refresher (STCW)* 

Combi Medical First Aid en Medical Care (STCW)* 

Designated Security Duties (STCW)* 

Hoogspanning voor de scheepvaart (STCW)* 

Medical First Aid (STCW)* 

Medical Care (STCW)* 

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (STCW)* 

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Herhaling (STCW)* 

Veiligheid voor Leidinggevenden (VOL-VCA)* 

Veiligheid voor Leidinggevenden Herhaling (VOL-VCA hh)*  
 
 

http://www.waterbouw.nl/scholing
mailto:info@waterbouwers.nl
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-firefighting-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-firefighting-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-fire-fighting-herhaling-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-fire-fighting-herhaling-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-fire-fighting-herhaling-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/advanced-fire-fighting-herhaling-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/basic-training-herhaling-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/basic-training-herhaling-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/basisveiligheid-vca-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/basisveiligheid-vca-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-prof.-in-survival-craft-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-prof.-in-survival-craft-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-adv.-fire-fighting-prof.-in-survival-craft-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-adv.-fire-fighting-prof.-in-survival-craft-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-adv.-fire-fighting-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-basic-training-adv.-fire-fighting-refresher-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-medical-first-aid-en-medical-care-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/combi-medical-first-aid-en-medical-care-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/designated-security-duties-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/designated-security-duties-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/hoogspanning-voor-de-scheepvaart-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/hoogspanning-voor-de-scheepvaart-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/medical-first-aid-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/medical-first-aid-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/medical-care-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/medical-care-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/proficiency-in-survival-craft-and-rescue-boats-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/proficiency-in-survival-craft-and-rescue-boats-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/proficiency-in-survival-craft-and-rescue-boats-herhaling-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/proficiency-in-survival-craft-and-rescue-boats-herhaling-stcw-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/veiligheid-voor-leidinggevenden-vol-vca-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/veiligheid-voor-leidinggevenden-vol-vca-1
https://www.waterbouw.nl/scholing/arbocursussen/veiligheid-voor-leidinggevenden-herhaling-vol-vca-hh-1
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Duurzame Inzetbaarheid 

Afvallen 

Gezonde leefstijl 

Gezond slapen 

Gezonde voeding 

Mentale veerkracht 

Minder drinken 

Stoppen met roken 

Loopbaanontwikkeling 

Vitaliteitscheck 
 

EHBO / BHV 

Eerste Hulp Bij Ongelukken 

Eerste Hulp Bij Ongelukken / herhaling 

Bedrijfshulpverlening / BHV 

Bedrijfshulpverlening / BHV / herhaling 
 

Overige cursussen 

Asbestherkenning in de bodem 

Basiskennis Baggertechnieken 

BBL-traject in de Waterbouw 

Beperkt Groot- of Groot vaarbewijs na zeevaart/bagger 

Beperkt Groot- of Groot vaarbewijs na zeevaart/bagger schriftelijk 

Bridge Resource Management (STCW)* 

Bridge Team Management (STCW)* 

ECDIS Operationeel gebruik (STCW)* 

ECDIS Type Specific (STCW)* 

Flora en Fauna 

Kranen op varend en drijvend materieel 

Module Grondgedrag 

Module Pompen en Aandrijvingen 

Module Sleephopperzuiger 

Module Snijkopzuiger 

PLC-training 

Radarnavigator Management Level (STCW)* 

Radarnavigator Operational Level (STCW)* 

Scheepsmanagement (STCW)* 

Scheepswerktuigkundige alle schepen 

Scheepswerktuigkundige kleine Schepen 

Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW)* 

https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/afvallen
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezonde-leefstijl
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezonde-leefstijl
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezond-slapen
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezond-slapen
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezonde-voeding
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/gezonde-voeding
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/mentale-veerkracht
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/mentale-veerkracht
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/minder-drinken
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/minder-drinken
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/stoppen-met-roken
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/stoppen-met-roken
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/loopbaanontwikkeling
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/loopbaanontwikkeling
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/vitaliteitscheck
https://www.waterbouw.nl/scholing/duurzame-inzetbaarheid/vitaliteitscheck
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/eerste-hulp-bij-ongelukken
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/eerste-hulp-bij-ongelukken
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/eerste-hulp-bij-ongelukken-herhaling
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/eerste-hulp-bij-ongelukken-herhaling
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/bedrijfshulpverlening-bhv
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/bedrijfshulpverlening-bhv
https://www.waterbouw.nl/scholing/ehbo-bhv/bedrijfshulpverlening-bhv-herhaling
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/asbestherkenning-in-de-bodem
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/asbestherkenning-in-de-bodem
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/basiskennis-baggertechnieken
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/basiskennis-baggertechnieken
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/bbl-traject-in-de-waterbouw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/beperkt-groot--of-groot-vaarbewijs-na-zeevaart-bagger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/beperkt-groot--of-groot-vaarbewijs-na-zeevaart-bagger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/beperkt-groot--of-groot-vaarbewijs-na-zeevaart-bagger-schriftelijk
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/beperkt-groot--of-groot-vaarbewijs-na-zeevaart-bagger-schriftelijk
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/bridge-resource-management-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/bridge-resource-management-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/bridge-team-management-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/bridge-team-management-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/ecdis-operationeel-gebruik-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/ecdis-operationeel-gebruik-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/ecdis-type-specific-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/ecdis-type-specific-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/flora-en-fauna
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/flora-en-fauna
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/kranen-op-varend-en-drijvend-materieel
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/kranen-op-varend-en-drijvend-materieel
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-grondgedrag
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-grondgedrag
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-pompen-en-aandrijvingen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-pompen-en-aandrijvingen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-sleephopperzuiger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-sleephopperzuiger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-snijkopzuiger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/module-snijkopzuiger
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/plc-training
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/plc-training
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/radarnavigator-management-level-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/radarnavigator-management-level-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/radarnavigator-operational-level-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/radarnavigator-operational-level-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepsmanagement-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepsmanagement-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepswerktuigkundige-alle-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepswerktuigkundige-alle-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepswerktuigkundige-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/scheepswerktuigkundige-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/schipper-machinist-beperkt-werkgebied-smbw
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SMBW - Aanvulling-N (Is gevolg van herinterpretatie STCW)* 

SMBW - Aanvulling-N&W (Is gevolg van herinterpretatie STCW)* 

Stuurman alle schepen 

Stuurman kleine Schepen 

Stuurman Werktuigkundige kleine Schepen 

Survey: Onderwater plaatsbepaling 

Survey: Surveyor Baggerwerken 

Visuele beoordeling kranen en hijsmiddelen in de waterbouw 

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water - Leidinggevenden 

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water - Operationeel 

Wetgeving en Openbaar Gezag voor buitenland officieren - Examentraining (STCW)* 

Wetgeving en Openbaar Gezag voor buitenland officieren - Toets (STCW)* 
 

Veiligheid 

AS-uitlijnen en funderen 

Banksman 

Boat landing and climbing rescue 

Elektrotechniek 

Gasmeten in besloten ruimten 

Herkennen van explosieven 

Hydrauliek 

Keuren elektrische handgereedschappen 

Klimmen en redden op hoogte 

Lassen in de bagger / Lastechniek 

Marcom A 

Marcom B 

Mobiele boom, hoogwerker 

Radioactieve Concentratiemeter 

Ship Security Officer (STCW)* 

Security Awareness Training for all Seafarers (STCW)* 

Veilig aanslaan van lasten 
 

Volwasseneneducatie (VE) 

VE Cutterpersoneel Bovendeks Scheeps- en Jachtbouwkundige MBO niveau 4 

VE Dynamic Positioning / Induction Course 

VE Dynamic Positioning / Simulator Course 

VE Kleinschalig Baggeren 

VE Machinisten 

VE Mechanisch Steenzetten 

VE Sleephopperpersoneel/Cutterpersoneel Bovendeks 

https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/smbw-aanvulling-n-is-gevolg-van-herinterpretatie-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/smbw-aanvulling-n-is-gevolg-van-herinterpretatie-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/smbw-aanvulling-n-w-is-gevolg-van-herinterpretatie-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/smbw-aanvulling-n-w-is-gevolg-van-herinterpretatie-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-alle-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-alle-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-werktuigkundige-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/stuurman-werktuigkundige-kleine-schepen
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/survey-onderwater-plaatsbepaling
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/survey-onderwater-plaatsbepaling
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/survey-surveyor-baggerwerken
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/survey-surveyor-baggerwerken
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/visuele-beoordeling-kranen-en-hijsmiddelen-in-de-waterbouw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/visuele-beoordeling-kranen-en-hijsmiddelen-in-de-waterbouw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/werken-in-of-met-verontreinigde-grond-en-verontreinigd-grondwater-leidinggevenden
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/werken-in-of-met-verontreinigde-grond-en-verontreinigd-grondwater-leidinggevenden
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/werken-in-of-met-verontreinigde-grond-en-verontreinigd-grondwater-operationeel
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/werken-in-of-met-verontreinigde-grond-en-verontreinigd-grondwater-operationeel
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/wetgeving-en-openbaar-gezag-voor-buitenland-officieren-examentraining-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/wetgeving-en-openbaar-gezag-voor-buitenland-officieren-examentraining-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/overige-cursussen/wetgeving-en-openbaar-gezag-voor-buitenland-officieren-toets-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/as-uitlijnen-en-funderen
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/as-uitlijnen-en-funderen
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/banksman
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/banksman
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/boat-landing-and-climbing-rescue
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/boat-landing-and-climbing-rescue
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/elektrotechniek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/elektrotechniek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/gasmeten-in-besloten-ruimten
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/gasmeten-in-besloten-ruimten
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/herkennen-van-explosieven
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/herkennen-van-explosieven
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/hydrauliek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/hydrauliek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/keuren-elektrische-handgereedschappen
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/keuren-elektrische-handgereedschappen
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/klimmen-en-redden-op-hoogte
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/klimmen-en-redden-op-hoogte
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/lassen-in-de-bagger-lastechniek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/lassen-in-de-bagger-lastechniek
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/marcom-a
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/marcom-a
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/marcom-b
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/marcom-b
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/mobiele-boom-hoogwerker
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/mobiele-boom-hoogwerker
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/radioactieve-concentratiemeter
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/radioactieve-concentratiemeter
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/ship-security-officer-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/ship-security-officer-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/security-awareness-training-for-all-seafarers-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/security-awareness-training-for-all-seafarers-stcw
https://www.waterbouw.nl/scholing/veiligheid/veilig-aanslaan-van-lasten
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-cutterpersoneel-bovendeks
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-cutterpersoneel-bovendeks
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-dynamic-positioning-induction-course
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-dynamic-positioning-induction-course
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-dynamic-positioning-simulator-course
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-dynamic-positioning-simulator-course
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-kleinschalig-baggeren
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-kleinschalig-baggeren
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-machinisten
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-machinisten
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-mechanisch-steenzetten
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-mechanisch-steenzetten
https://www.waterbouw.nl/scholing/volwasseneneducatie-ve/ve-sleephopperpersoneel-cutterpersoneel-bovendeks

