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Cursussen & 
presentaties 

Update 7-11-2014 
 
InRIO maakt en geeft praktijkgerichte cursussen en presentaties over 
rioolrenovaties en aan riolering gerelateerde onderwerpen. Ook kan 
InRIO de organisatie en presentatie van informatiebijeenkomsten en 
bewonersavonden voor u verzorgen. 
 
De cursussen en workshops van InRIO worden zowel centraal als bij uw eigen 
organisatie gegeven. Door de praktische insteek en interactieve vormgeving 
bieden onze cursussen bruikbare handvatten die u direct in de dagelijkse 
praktijk kunt toepassen. Voor de cursussen zet InRIO diverse docenten in. 
 
Bij de cursussen en workshops voor uw eigen organisatie bepaalt u zelf samen 
met InRIO de invulling, duur en leerdoelstellingen van de cursus. Hierbij kiest u 
onderwerpen uit de beschikbare modules en stelt u een wensenlijst samen 
voor aanvullingen. Bij de meeste maatwerkcursussen van InRIO kunnen de 
interne procedures en documenten zoals (onderdelen van) het moederbestek 
worden geëvalueerd en als nodig samen met de cursisten aangepast.  
 
Alle cursussen bij InRIO zijn inclusief een twee gangen maaltijd (tussen de 
middag) en onbeperkt gebruik van dranken en versnaperingen.  
Alle meerdaagse cursussen in Heumen zijn inclusief een hotelovernachting. 
U kunt tot 4 weken voor de cursusdatum geheel vrijblijvend een optie voor een 
cursus reserveren. Cursisten uit de non-profit sector krijgen 20% korting op het 
cursusbedrag.  
 
Voor meer informatie over cursussen  kunt u contact opnemen met mevrouw 
Elly van de Sanden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 024-66 395 78 (op 
ma-wo-vr  tot 13h) of stuur ons een e-mail via cursussen@inrio.nl. 
 
  



 
InRIO Informatie 
Cursussen 

 
 

InRIO cursussen voorjaar 2015 

 
InRIO heeft een breed aanbod voor praktijkgerichte cursussen die 
aansluiten op het dagelijks rioolbeheer ontwikkeld. In het voorjaar van 
2015 hebben wij de volgende cursussen ingepland: 
 

• Beoordelen riolen en bepalen maatregelen* 
• Basiskennis inspecties, beoordelen en bepalen maatregelen* 
• Basiskennis inspecties* 
• Basiskennis Asset management voor rioolbeheerders  nieuw! 
• Bepalen ontwerpparameters ATV-M 127-2 (incl. basiskennis grondeigenschappen)  
• Bepalen stabiliteitstoestand ATV-M 127-2  
• Basiskennis grondeigenschappen 
• Maken en controleren sterkteberekeningen relinen  nieuw! 
• Bestekvoorbereiding relinen en aanbesteding  
• Toezicht relinen basis (incl. Veilig werken in riolen) 
• Basiskennis rioolrenovatie en –reparatiemethoden 
• Basiskennis relinen 
• Basiskennis lokale reparaties riolen en inlaten 
• Toezicht bij relinen 
• Veilig werken in riolen + werkvergunning besloten ruimten (met examen) 
• Veilig werken in riolen verkort (herhaling + examen) 
• Toezicht relinen vervolg (incl. VCA-verkort) 
• Basiskennis beton, onderzoek, herstel en putrenovatie 
• Basiskennis beton, onderzoek en herstel 
• Basiskennis putrenovatie (injectie, bescherming en renovatie)  nieuw! 
• Veilig werken aan wegen (met examen) 
• Voorbereiding examen VCA-VOL (examen op afspraak) 
• Examen VCA-VOL (op locatie naar keuze) 

 
*Voor uitgebreide en gecertificeerde kennis over inspecties en beoordelen verwijzen wij 
u naar de opleidingen ‘Visuele inspectie Rioolstelsel Beheerder’ en ‘Onderzoek en 
beoordelen rioleringsobjecten volgens NEN 3398’ van Stichting RIONED. 
 

Kijk voor meer informatie, prijzen en cursusdata op: www.inrio.nl 


