مرحبا في ماء التعليم
Eqyptische directeuren bezoeken Wateropleidingen
Op donderdag 8 oktober 2009 hebben 12 directeuren van drinkwater/afvalwater
bedrijven in Egypte een bezoek gebracht aan Wateropleidingen. Zij zijn geïnteresseerd
in capacity building en life long learning. Zij
kampen in hun land met een tekort aan
voldoende vaardig personeel en zijn als
watersector bezig om een vocational school op
te richten (soort technische water mbo). Als
individuele bedrijven hebben ze een eigen
bijscholingsactiviteit voor de medewerkers. Zij
zijn dan ook geïnteresseerd in de sectorbrede
aanpak in Nederland en de werkwijze van
Wateropleidingen met life long learning voor
Egyptische trainers uit de oudheid
de mensen die werkzaam zijn in de

waterpraktijk. Het SWO-concept, “for
professionals, by professionals” tailored practical courses en not for profit, not for
loss” sprak aan en leidde tot een interessante gedachtewisseling. De enthousiaste
verhalen van docent George Mesman (docent voor 10 dagen per jaar) en programma
manager drinkwater Danielle Langendijk gaven een goed beeld van de dagelijkse praktijk
van Wateropleidingen.
Egyptische trainers uit de oudheid

Het bezoek aan Wateropleidingen was onderdeel van een studiebezoek dat door VNG
International in samenwerking met Wereld Waternet Amsterdam is georganiseerd op
verzoek van de Holding Company for Water and Wastewater in Egypte. Zij hebben
daarnaast bezoeken gebracht aan een aantal drinkwaterbedrijven en KWR om kennis te
nemen van de nieuwste innovaties op drinkwatergebied.
Het bleek best moeilijk om te kunnen schatten hoe de doelgroep in “life long learning”
staat en wat hun ideeën en ervaring was. Anders gezegd, welke informatie sluit aan bij
hun wens en behoefte? Via googelen, mailtje met Anne-Marie Tosserams, en gebruik
maken van eerdere contacten met WorldWaternet en met eerdere buitenlandse

bezoekers is het programma ingevuld. Tijdens de middag is de interactie gezocht via een
fotosessie. Bijvoorbeeld het feit dat Wateropleidingen een soort “virtuele” organisatie
is, zonder schoolgebouw en practicumruimtes bleek een totaal andere context. Ook
bleek de taal een barrière om snel te kunnen communiceren. Anderzijds, bij het
afscheid nemen vroegen diverse heren naar het vervolg van de kennismaking in Egypte.
Zoals elk bezoek was ook dit bezoek voor ons enthousiasmerend en boeiend en we hopen
natuurlijk dat dat voor hen ook zo was.
Agnes Maenhout

