
Inschrijfformulier InRIO cursussen: Versie 24 januari 2018 

 

 

  

1/2 

 

InRIO cursussen 2018 
 

InRIO ontwikkelt en geeft praktijkgerichte cursussen over rioolrenovaties en aan riolering gerelateerde 

onderwerpen. Hiervoor schakelt InRIO meerdere docenten uit het vakgebied in. Wij verzorgen cursussen bij InRIO in 

Heumen, maar ook bij u in de regio of maatwerkopleidingen bij u op kantoor 

 

Alle cursussen bij InRIO in Heumen zijn inclusief een tweegangenmaaltijd (tussen de middag) en onbeperkt gebruik van dranken en 

versnaperingen. Tenzij anders vermeld, is de groepsgrootte 4-12 deelnemers. Alle meerdaagse/aansluitende cursussen bij InRIO zijn 

inclusief een diner en hotelovernachting. Cursisten uit de non-profit sector krijgen ca. 20% korting op het cursusbedrag. U kunt uw 

inschrijving tot 4 weken voor de eerste cursusdatum kosteloos annuleren, daarnaast mag altijd een collega uw plaats innemen. 

Prijzen zijn exclusief btw. 
  

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende optie met: InRIO Cursussen 024-66 559 78.  

Uw inschrijving of vrijblijvende optie op een cursus kunt u sturen naar: cursussen@inrio.nl. 

 

Inschrijfformulier 

Naam organisatie 

 

  Naam cursist  

Voorbeeld: 

Ing. H.J. van Dijk man/vrouw  
Postadres  Functie, afdeling 

cursist 

  
Contactpersoon 

inkoop 

inschrijving  

  Geboortedatum en  

geboorteplaats 

cursist   
Kenmerk 

inkooporder 

  Handtekening   

 

Naam cursus Geplande datum Prijs pp 
normaal 

Prijs pp 
non-profit 

Opmerking 

Actuele ééndaagse cursussen bij InRIO: 

□ Buis-in-buis rioolrenovatie: ontwerp, uitvoering en 

beheer 

 Op aanvraag 525 420   

□ Assetmanagement: basiskennis voor 

(riool)beheerders 

 Op aanvraag 525 420   

□ Beheer AC leidingen: reinigen, inspecteren, nader 

onderzoek en renovatie 

 Op aanvraag  525 420   

□ Europees aanbesteden van diensten voor beheer 

openbare ruimte 

 Op aanvraag 525 420   

□ UAV-GC contracten bij renovatieprojecten en 

reconstructies 

 Op aanvraag 525 420   

□ Basiskennis rioolinspecties: op basis van 

NEN3399:2015 

 Najaar 2018 800  640  Incl. NEN norm en EN norm 

□ Beoordelen riolen en bepalen maatregelen: 

risicogestuurd 

 Najaar 2018 525  420   

□ Beoordelen nieuw aangelegde riolen  Najaar 2018 525 420  

□ Integraal beheer openbare ruimte: risicogestuurd  Op aanvraag 525  420   

□ Onderzoek en renoveren van aansluitleidingen  Op aanvraag 525  420   

□ Kennis toepassing harsen  Op aanvraag 525 420  

       

  

Tenzij anders vermeld is de cursusruimte bij InRIO, Schutkolk 4f in Heumen 
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Studiereizen buitenland: 

□ Studiereis Relinen CIPP 

3-daagse studiereis met educatief programma.  

Alles over materialen, fabricage, uitharding en 

onderzoek proefstukken van GVK liners. Met 

excursies naar fabrieken en testlab in Duitsland en 

Denemarken. 

 voorjaar 2019 

 

1050  840  Incl. reis, maaltijden en 

overnachtingen 

□ Studiereis GVK liners 

2-daagse studiereis met educatief programma. 

Alles over materialen, fabricage, uitharding en 

onderzoek proefstukken van GVK liners. Met 

excursies naar fabrieken en testlab in Duitsland en 

Denemarken. 

 voorjaar 2019 625 500 Incl. reis, maaltijden en 

overnachting 

 

Meerdaagse cursussen bij InRIO (ook als losse modules te volgen): 

□ Bepalen ontwerpparameters relinen  

Dag 1 Stabiliteitstoestand en ontwerpparameters 

Dag 2 Basiskennis grondeigenschappen 

 11 juni 2018  

2
e
 dag op aanvraag 

1150  920   

□ Bepalen stabiliteitstoestand riolen en basiskennis 

ontwerpparameters  

 11 juni 2018 525  420   

□ Basiskennis grondeigenschappen bij aanleg en 

renovatie van leidingen  

 Op aanvraag 625  500  Incl. NEN norm 

□ Basiskennis DWA-M 144-3 tabellen, maken en 

controleren berekeningen DWA-A 143-2  

Dag 1 Ontwerpparameters, uitleg normen en LinerB 

Dag 2 Easypipe, incl. proeflicentie DWA-A 143-2 

 Op aanvraag 

 

2250 1250 Incl. originele DWA-M 144-3 

en DWA-A 143-2, proeflicentie 

Easypipe, diner en 

overnachting.  

Korting voor 2e, 3e en 4e 

deelnemer per organisatie, 

geen overnachting en/of zelf 

meebrengen normen. 

□ Alleen 1
e
 cursusdag (basiskennis en LinerB)  Op aanvraag 1750 950 

 .*De DWA-A 143-2 is de opvolger en vervanger van de ontwerpnorm ATV-M 127-2 voor de bepaling/controle 

van wanddikten bij liners 

       

□ PvE, bestekken en aanbesteden bij relinen  12 juni 2018 525  420  

Losse modules      

□ Maken bestekken relinen  12 juni 2018 nnb  nnb   

□ Aanbesteden (EMVI) en controle inschrijving relinen  12 juni 2018 nnb nnb  

       

□ Putrenovatie en betonkwaliteit, -onderzoek en 

-herstel 

 Op aanvraag 1150 920 Incl. overnachting 

Losse modules      

□ Basiskennis betonkwaliteit, -onderzoek en -herstel  Op aanvraag 625 500  

□ Putrenovatie: injectie, coaten en bekleden  Op aanvraag 625 500  

       

□ Basiscursus relinen (technieken, uitvoering, 

ontwerp en werkvoorbereiding) 

  2100 1680  Incl. overnachting 

Losse modules      

□ Basiskennis relinen, toezicht en proefstukken  4 juni 2018 525  420   

□ Toezicht relinen, nemen proefstukken  5 juni 2018 525 420  

□ Basiskennis ontwerp en werkvoorbereiding  11 juni 2018 525  420   

□ Werkvoorbereiding en aanbesteding  12 juni 2018 525 420  

       

Toezicht en veilig werken 

□ Toezicht relinen basis (incl. opleiding en examen 

Veilig werken in riolen), 4 dagen 

 4+5 juni 2018 1875  1500  Incl. examen en 

overnachtingen 

Losse modules      

□ Basiskennis rioolrenovatie en –reparatiemethoden  4 juni 2018 525  420   

□ Toezicht relinen, nemen proefstukken  5 juni 2018 525  420   

□ Veilig werken in riolen + werkvergunning besloten 

ruimten 

 28 mei 2018 950  760  Incl. examen en overnachting 

□ Herhalingscursus Veilig werken in riolen + examen  29 mei 2018 525  420  Incl. examen 

 

         
□ Toezicht relinen vervolg, 2 dagen  Op aanvraag 1150  920  Incl. overnachting 
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Losse modules      

□ Beoordelen V&G plan, PvA en meerwerk, testen 

proefstukken, beoordelen gebreken 

 Op aanvraag 525  420   

□ Opleiding VOL-VCA verkort/herhaling met 

cursusboek, maken en beoordelen TRA relinen 

 Op aanvraag 625  500  Examen op afspraak in uw 

regio 

 


