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Werkelijke Wereld van Water
Schoon water is van levensbelang! Daar hoeven we in ons land gelukkig nooit
bij stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt lekker en gezond
drinkwater uit. We spoelen ons afvalwater weg en vinden het normaal dat dit
gezuiverd wordt. Thuis gebruikt elk persoon in Nederland ongeveer 125 liter
water per dag, maar in werkelijkheid gebruikt elke Nederlander ongeveer
3.400 liter water per dag verwerkt in het voedsel dat je eet, de kleren die je
draagt en de elektronica die je gebruikt. Dit heet op zijn Engels de ‘Water
foot print’ en de hoeveelheid geeft aan dat dagelijks wereldwijd enorme
technische inspanningen verricht moeten worden om schoon drinkwater,
goed proceswater en verantwoord gezuiverd afvalwater te produceren.
Hoewel de kwaliteit en kwantiteit van betrouwbaar water in Nederland als
vanzelfsprekend wordt beschouwd, is in een groot aantal werelddelen
toegang voldoende en goed water een uitdaging. Deze uitdaging zal de
komend decennia alleen maar groter worden met een toename van de
wereldbevolking, verdergaande verstedelijking en het streven naar een
vergroening van onze economie door overgang op biologische brandstoffen
en grondstoffen.
Binnen de minor IWT krijg je inzicht in de technologische en economische
waarde van water, de wetgeving rond water, en toekomstige ontwikkelingen
op het gebied van watertechnologie en watermanagement. Kortom, je treedt
binnen in jouw WWW: de Werkelijke Wereld van Water!
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Waarom deze minor?
Deze minor bundelt de kennis en ervaring van deltatechnologie (waterbeheer),
watertechnologie (waterzuivering) en watergovernance binnen Saxion. De hierbij aanwezige
synergie maakt het mogelijk om (onderzoeks-)vraagstukken vanuit de overheid en bedrijven
samen aan te pakken en integraal op te lossen. Hierbij wordt gestreefd naar een vergaande
integratie, waarbij in de uitvoering van projecten wordt ingezet op een meer cross-disciplinaire
aanpak door bij projecten studenten vanuit verschillende opleidingen te betrekken.
De ontwerpopdrachten richten zich naast het zuiveren en hergebruiken van water ook op de
inpassing van deze nieuwe concepten in stedelijke omgeving; het terugwinnen van nutriënten
zoals fosfaat en zeldzame (zware) metalen; het terugwinnen van energie zoals warmte en
biogas uit afvalwaterstromen; het verwijderen van microverontreinigingen zoals medicinale en
hormonale restanten; water(overlast)problemen door de klimaatveranderingen; en nieuwe
functies van water in stedelijke omgeving zoals verkoeling, recreatie, woongenot.

Doelgroep
Voltijdstudenten Biologie & Medische Laboratoriumonderzoek,
Chemie, Chemische Technologie en andere technische opleidingen,
zoals Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde, Milieukunde,
Bouwkunde en Civiele Techniek.

Welke toelatingsvoorwaarden gelden voor de minor?
Propedeutisch examen van een hbo-opleiding van een technische richting en aantoonbare
kennis van rekenvaardigheden op het gebied van Bouw, Chemie, Civiele Techniek of Engineering.
Studenten van opleidingen anders dan Biologie & Medische Laboratoriumonderzoek, Chemie,
Chemische Technologie, of Civiele Techniek worden van harte uitgenodigd om zich voor deze
minor aan te melden. Een intakegesprek met de contactpersoon moet uitmaken of je voldoende
achtergrondkennis hebt om succesvol aan deze minor te kunnen meedoen.
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Opzet minor
De onderdelen waaruit deze minor is opgebouwd staan in de tabel weergegeven. De modulen
die hierbinnen worden aangeboden, zijn inhoudelijk en praktisch op elkaar afgestemd. Dit
specialisatie cluster garandeert een belangrijke mate relevantie ten opzichte van concrete
functies in het beroepenveld rondom het thema water, welke belicht worden vanuit de hoek van
technologie, management and governance.
Modulenaam

ECTS

Kwartiel

Afronding

Locatie

Biologische Waterzuivering:
• aerobe afvalwaterzuivering
• anaerobe afvalwaterzuivering

6

1

Toets

Enschede

Fysisch-Chemische Waterbehandeling:
• waterchemie & waterkwaliteit
• unit operations

6

1&2

Opdracht
+
Assessment

Enschede

Hydrologie:
• waterkringlopen
• hydraulic engineering

6

1

Toets

Enschede

Water management:
• stedelijk waterbeheer
• landelijke waterbeheer

6

1&2

Opdracht
+
Assessment

Enschede

Ontwerpopdracht Watertechnologie

6

1&2

Opdracht
+
Assessment

Enschede

Modules & kwartielen onder voorbehoud!
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Ontwerpopdracht
De onderwerpen van de ontwerpopdrachten worden ontleend aan een van onderstaande
themalijnen en uitgevoerd in samenwerking met externe opdrachtgevers:
1. Water en Energie:
•

Bio-based energie (biogasproductie via vergisting in de waterketen);

2. Water en Grondstoffen:
•
•

Bio-based materialen (terugwinning/hergebruik nutriënten via bijv. struviet, algen, bioplastic);
Gezondheid & Veiligheid (membraan- en sensortechnologie in relatie tot KRW2015);

3. Water en Bewustwording:
•

•

Klimaatbestendige Stad (Climate Resilient Cities) (industriële en communale kringloopsluiting,
waarbij waterhergebruik, biogas- en nutriëntterugwinning, waterveiligheid, wateroverlast gekoppeld
worden aan watermanagement en water governance)
Sustainable Development Goals (decentralisatie).

Studenten kunnen de ontwerpopdracht gebruik als literatuur- en ontwerpstudie voor een
vervolgproject binnen:
1. LED:
onderzoeksgroep, stage en afstudeeropdracht;
2. CiV en MK: vooronderzoek, stage en afstudeeropdracht.
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