
52 GEOTECHNIEK -  Juli 2014

Geotechnisch falen en Geo-impuls
“Omhooggekropen asfalt in de Vlake-
tunnel, een lekkende tramtunnel in 
Den Haag, verzakkende huizen aan de 

Vijzelgracht: zomaar een paar voorbeelden van 
geotechnisch falen.  De gevolgen zijn vaak groot. 
Niet alleen voor het project zelf, maar ook voor 
het vertrouwen in de bouwsector. Daarom zijn 
verschillende partijen in de grond-, weg- en 
waterbouw in 2009 gestart met het programma 
Geo-Impuls. Het doel: 50% minder geotech-
nisch falen in 2015.

Het doel van Geo-Impuls is behoorlijk ambi-
tieus. Geotechnisch falen is namelijk niet zo-
maar op te lossen, omdat er niet één duidelijke 
oorzaak is: Er zal op verschillende fronten ge-
streden moeten worden, willen we de 50% re-
ductie bereiken. Er zijn daarom meer dan tien 
werkgroepen gestart, verdeeld over de thema’s 
Mens en omgeving, Contracten en Techniek. Op 
deze manier werken we aan alle aspecten van 
een bouwproject die van invloed kunnen zijn op 
geotechnisch falen. En als we al deze aspecten 
iets verbeteren, is de reductie van 50% binnen 
handbereik”.

Aldus een inleidend citaat van de website van 
Geo-impuls, dat onderstreept dat veel faalkos-
ten in de infrastructuur ‘grond-gerelateerd’ zijn. 

De verschillende werkgroepen binnen Geo-
impuls ontwikkelen producten, zoals kennis en 
tools om de ambitieuze doelstelling te halen. 
Deze producten zijn zeer divers. Zo zijn er pu-
blicaties uitgebracht waarin is vastgelegd hoe 
je komt tot de opzet van een risico gestuurd 
grondonderzoek, of over het proces van het ma-

ken en controleren van diepwanden. Maar ook 
is er bijvoorbeeld een mindmap die zich richt op 
de invloed van communicatie vanuit een project 
met bewoners in de omgeving. Het blijkt na-
melijk dat als je vanaf het begin open en eerlijk 
communiceert, dat de reacties veel milder zijn 
als er toch iets blijkt mis te gaan in het project. 
Een belangrijk resultaat van Geo-Impuls is een 
ontwikkelde werkwijze om binnen het vakgebied 
geotechniek expliciet risico-gestuurd te werk te 
gaan. 

Een uitgebreid overzicht van alle Geo-impuls 
projecten en producten is te vinden op 
www.geoimpuls.org. 

Werkgroep Onderwijs
Eén van de Geo-impuls werkgroepen richt zich 
op onderwijs en heeft tot doel te bewerkstel-
ligen dat het Geo-Impuls gedachtengoed een 
plaats krijgt binnen het onderwijsveld en actief 
zorg te dragen voor het beschikbaar komen van 
Geo-Impuls lesmateriaal. Daarbij is de gedachte 
tevens dat het leren expliciet maken van Geo-
technische risico’s in elke uitvoeringsfase van 
een project (volgens de Geo-RM methode, zie 
ook [2]) een belangrijke aan te leren vaardigheid 
voor toekomstige Geotechnici is.

Om het doel te bereiken is begonnen met te 
kijken welke kennis en welke vaardigheden er 
op dit moment door middel van onderwijs aan 
de mensen werkend binnen geo-engineering 
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Geo-engineering in 
het onderwijs

De auteurs vormen gezamenlijk de Geo-
impuls werkgroep Onderwijs.
Ze zijn werkzaam binnen het vakgebied 
‘Geo-engineering’ en vervullen een rol 
binnen daaraan gerelateerd onderwijs.
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worden meegegeven. Dit onderwijs-aanbod 
zal daarna worden vergeleken met de oplei-
dingsvraag, beschouwd vanuit de afnemers van 
de diverse opleidingsprogramma’s (rekening 
houdende met de intenties van het geoimpuls-
programma). Met Geo-engineering worden on-
derdelen uit de lesprogramma’s bedoeld, die 
bijdragen aan de vakkennis op de gebieden Geo-
techniek, Funderingstechniek en Ondergronds 
Bouwen.

Allereerst is uitgezocht binnen welke HBO en 
Universitaire opleidingen in Nederland aandacht 
wordt besteed aan Geo-engineering. Hetzelfde 
is gedaan voor een tweetal belangrijke post-
HBO en post-academische opleidingen. Daarna 
is per opleiding en cursus nagegaan waaruit 
het curriculum bestaat. De onderdelen uit het 
curriculum zijn zo goed mogelijk op basis van 
informatie van de betreffende instituten geru-
briceerd en kwantitatief beoordeeld in de vorm 
van studiebelastingsuren. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van studiegidsen en informatie op de 
websites van elke opleiding uit de periode 2011 
tot 2013. Op basis hiervan is een totaaloverzicht 
opgesteld van de omvang van het aandeel Geo-
engineering in elke opleiding en de aantallen 
studenten die deze jaarlijks met succes afron-
den.

Conclusies inventarisatie huidige situatie
Uit de uitgevoerde analyses, zie [1], kan worden 
geconcludeerd dat aandacht voor Geo enginee-
ring in Nederland, naast enige aandacht voor 
Funderingstechniek bij de opleidingen Bouw-
kunde,  vrijwel uitsluitend het domein is van de 
opleidingen Civiele techniek (HBO en TU’s) en 
Aardwetenschappen (TU Delft). 

Vanuit Nederlandse onderwijsinstellingen ko-
men jaarlijks in totaal circa 720 afgestudeerde 
Ingenieurs Civiele Techniek en Aardwetenschap-
pen op de arbeidsmarkt beschikbaar, waarvan 
iets minder dan de helft een mastersopleiding 
heeft. Driekwart van deze ingenieurs heeft tus-
sen de 3 en 10 EC (studiepunten) aan Geo engi-
neering in de opleiding meegekregen, hetgeen 
overeenkomt met 84 tot 280 uur totale tijdsbe-
steding door de student. Slechts 2,5% van de 
afgestudeerden (18) heeft meer dan 20 EC (560 
uur) besteed aan Geo engineering. Studenten 
aan de TU-Delft die afstuderen in Geo enginee-
ring (gemiddeld 12 per jaar in de beschouwde 
periode) hebben in de meeste gevallen aanzien-
lijk meer, namelijk tot 90 EC (circa 2500 uur) aan 
dit vakgebied besteed.

In Nederland zijn 3 opleidingsinstituten leidend 
op het gebied van nascholing binnen de Geo 

engineering. Dit zijn enerzijds Reed Bussiness 
met de CGF -1 en -2 cursussen en daarnaast de 
Delftse stichting PAO en de Deltares Academy 
met diverse specifieke inhoudelijke cursussen. 
Deze organisaties hebben in 2013 in gezamen-
lijk circa 350 inschrijvers gehad, die gemiddeld 
zo’n 3 EC aan bijscholing ontvingen op het vak-
gebied.

Harde Techniek of andere vaardigheden?
Binnen de werkgroep bestaat het beeld dat er 
in de afgelopen decennia, zeker binnen lespro-
gramma’s van de HBO opleidingen Civiele Tech-
niek, een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
“harde techniek” naar vaardigheden zoals sa-
menwerken en communiceren. 

Feit is dat er een fors verschil blijkt te zijn in de 
hoeveelheid genoten lesuren Geo-engineering, 
tussen de grote groep HBO studenten en de 
kleine groep TU-studenten die in dit vakgebied 
zijn afgestudeerd.

Een belangrijke vraag is in welke mate het be-
heersen van techniek bijdraagt of zelfs nood-
zakelijk is om succesvol te kunnen zijn in het 
vakgebied Geo-engineering. Is het nodig om 
hier bijvoorbeeld binnen het HBO steviger op in 
te zetten de komende jaren, of moeten we het 
tijdens de studie toch vooral zoeken in het ver-
beteren van vaardigheden zoals het leren expli-
ciet maken van Geotechnische risico’s volgens 
de eerder genoemde Geo-RM methode en welke 
kennis is daar dan voor nodig ?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal de 
komende maanden het bedrijfsleven worden 
geconsulteerd door middel van schriftelijke en-
quêtes en brainstormsessies. Vervolgens zal 
in overleg met de aanbieders van opleidingen 
worden gezocht naar mogelijkheden om het 
Nederlandse onderwijs een optimale bijdrage te 
laten leveren in het streven naar afname van de 
risico’s op geotechnisch falen.
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