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Het werkveld waarbinnen de Geo-ingeni-
eur zijn vaardigheden verricht is breed 
en omvangrijk. Het is daarom ondoen-
lijk om alle aan onderwijs gerelateerde 

recente ontwikkelingen hier volledig tot hun 
recht te laten komen. Een goed moment dus om 
onder de aandacht te brengen dat in het alge-
meen gesteld nieuwe en actuele ontwikkelingen 
met regelmaat aan de orde worden gesteld op 
KIVI Geotechniek lezingen-avonden (https://af-
delingen.kiviniria.net/geotechniek), in reguliere 
uitgaven van het vakblad Geotechniek (www.
vakbladgeotechniek.nl) en op goed onderhou-
den websites als www.geoimpuls.org en  www.
geonet.nl. Dit zijn nuttige kennis- en ervarings-
bronnen, die de moeite van het bezoeken meer 
dan waard zijn en ook best wat vaker bezocht en 
gebruikt zouden kunnen worden.

Er is één ontwikkeling te benoemen die het ge-
hele geotechnisch werkveld raakt en waaraan 
nog weinig aandacht is besteed. Het betreft de 
discussie over een mogelijk Nederlandse cer-
tificering van de Geo-Ingenieur. Een onderwerp 
waarover bijna iedereen een mening heeft. Voor 
deze opleidingsspecial ook interessant, om-
dat certificering altijd samengaat met te stel-
len eisen aan opleidingsniveau, opleidingsduur 
en vak-inhoud. De discussie is recentelijk (op-
nieuw) actueel geworden vanwege ontwikkelin-
gen in ons omringende landen, zoals Engeland 
en Duitsland, maar ook in Nederland (Fig. 1). 
Het bestaan van het constructeursregister in 
Nederland (sinds 2010) houdt het onderwerp 
ook actueel, evenals de recente discussies over 
te stellen eisen aan de Geo-ingenieur om tot een 
afname te komen van aan geotechniek gerela-

teerde faalkosten (zie hiervoor het Geo-Impuls 
programma - www.geoimpuls.org).

Vermeldingswaard is dat in Engeland het ‘UK 
Register of Ground Engineering Professionals’ 
actief is sinds 2010. Binnen dit Register wor-
den 3 niveaus onderscheiden. Het ICE (Institu-
tion of Civil Engineers) beheert het register en 
wordt daarbij ondersteund door IoM3 (Institute 
of Materials, Minerals and Mining) en GSL (Geo-
logical Society London).  Alleen ‘Chartered ICE 
of IoM3 of GSL Engineers’ mogen toetreden tot 
het Ground Engineering register en alleen na te 
zijn voorgedragen door 2 zg. ‘sponsors’. Meer-
dere wegen zijn mogelijk om een UK Chartered 
Engineer te worden. Vanuit een Master Degree 

in Engineering zou hiervoor circa vier tot vijf jaar 
moeten worden uitgetrokken. Er moet dus aan 
de nodige ervarings- en opleidingseisen wor-
den voldaan om te kunnen toetreden tot het ‘UK 
Register of Ground Engineering Professionals’. 
Externe stakeholders (waaronder klanten en 
collega-professionals) kunnen met behulp van 
het register eenvoudig vakbekwame en gekwali-
ficeerde adviseurs in ‘ground engineering’ iden-
tificeren. Dit kan als een risico-beperkende en 
een kwaliteits-verhogende maatregel worden 
aangemerkt, welke bijdraagt aan normalisering 
van het vak.

In Duitsland is in 2013 de ‘groene versie’ van de 
EASV (Empfehlungen des Arbeitskreises Sach-
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verständige) AK 2.11 uitgegeven door de DGGT 
‘Fachsektion Erd- und Grundbau’, waarbij DGGT 
staat voor ‘Deutsche Gesellschaft für Geotech-
nik’. In deze aanbeveling staat gedetailleerd 
beschreven over welke expertise en ervaring 
een Geo-Ingenieur moet beschikken om het vak 
‘erkend vak-bekaam’ te kunnen uitvoeren. Het 
primaire doel van de aanbeveling is het verho-
gen van de kwaliteit bij het uitvoeren van grond-
werken en bij het uitoefenen van geotechnische 
advisering (in zowel grond als rots).

In Europa bestaat ook de EUR ING titel nog. Deze 
titel kan in Nederland door elke ingenieur met 
de titel ir. en/of ing. worden aangevraagd (mits 
lid van het KIVI). De EUR ING-kwalificatie is een 
beroepskwalificatie, uitgegeven door de FEANI 
(Europese Federatie van Nationale Ingenieurs-
verenigingen), en geeft een basisgarantie voor 
vakbekwaamheid van ingenieurs, vooral ten be-
hoeve van werkgevers. In Nederland kan de EUR 
ING-titel alleen aangevraagd worden via KIVI. 
Hiervan lijkt nog niet op grote schaal gebruik te 
worden gemaakt.

De verschillende certificeringssystemen heb-
ben met elkaar gemeen dat ze zijn opgebouwd 
rondom 3 pijlers: opleidingsniveau (educatie), 
ervaring (praktijk) en levenslang ontwikkeling. 
Levenslang leren was door KIVI Geotechniek 
al op de agenda gezet door vakcursussen en 
vakinhoudelijke congressen te waarderen met 

Personal Development Hours (zie ook Fig. 1). 
Nu wordt in Nederland voorzichtig nagedacht 
over de vraag of ook hier een praktische vorm 
van certificering van de Geo-ingenieur mogelijk 
en wenselijk is. Deze zou dan moeten aanslui-
ten bij wat is bedacht in de landen om ons heen. 
De gedachte is dat certificering kan leiden tot 
kwaliteitsverbetering, mits verleend op basis 
van de juiste eisen en randvoorwaarden reke-
ning houdend met leerpunten uit onderzoeks-
programma’s zoals Geo-Impuls. Daarnaast kan 
het leiden tot een betere positionering van de 
geotechniek in de project-omgeving. Bovendien 
zal een goed verankerde positie van geotechniek 
binnen het project, in alle projectfasen, posi-
tief bijdragen aan het beheersen van specifiek 
grondgebonden project-risico’s.

De gevolgen van certificering zullen wel zorgvul-
dig moeten worden onderzocht en afgewogen, 
alvorens tot te besluiten over een mogelijke in-
voering. Het helpt bij deze afweging dat het Duit-
se systeem redelijk expliciet en gedetailleerd 
de opleiding beschrijft die nodig is om later te 
kunnen functioneren als een vakbekwaam Geo-
ingenieur (Tabel 1). In Duitsland wordt, naast er-
varing en bijleren (na de studie), om behoorlijk 
wat technische opleidingsinhoud gevraagd tij-
dens de studie: 100 EC ‘ harde’ techniek waarbij 
1 EC staat voor 28 uur studiebelasting. Van deze 
100 EC dient vervolgens 40-70 EC te zijn besteed 
aan ‘geo-specifieke’ vakken (waarbij een geo-

specifieke afstudeeropdracht mag worden mee-
geteld). Een interessante constatering afgezet 
tegen het feit dat volgens een recente schatting 
in Nederland per jaar slechts een klein aantal 
studenten uiteindelijk afstudeert met meer dan 
40 EC besteed aan geo-engineering (inclusief 
afstudeeropdracht). In Nederland wordt volgens 
bron [1] geschat dat slechts 2,5% van de afge-
studeerden (HTS en Universiteit samengeno-
men) per jaar (18 uit 720) meer dan 20 EC heeft 
besteed aan Geo engineering. 

Genoeg stof om over na te denken in het kader 
van te stellen opleidingseisen, gezien het belang 
van kwaliteit in geo-engineering en vooral ook 
de kansen die het werkveld biedt bij het ontwer-
pen en realiseren van bouw- en infrastructuur 
projecten in binnen en buitenland, nu en zeker 
ook in de toekomst !
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Tabel 1 -  Opleidingseisen volgens Arbeitskreises der Facksektion Erd- und Grundbau K 2.11 (Duitsland).

Type kennis vereist Aantal te besteden EC1)2) Voorbeelden van bijhorende vakken om het type vereiste kennis 
beter te kunnen duiden (niet compleet).

Natuurwetenschappelijk 30 Wiskunde, Mechanica, Natuurkunde, Chemie

Vakspecifiek 30

Vanuit Constructie (op constructie gericht): Waterbouw, 
Beton, Staal, Toegepaste mechanica.

en/of 

Vanuit Ondergrond (op geologie en ondergrond gericht): 
Geologie, Hydrologie, Geo-risico’s, Mineralogie/Petrografie.

Geotechnisch (kernvakken) 15 Grondmechanica (waaronder ook gesteenten), Ingenieurs-
geologie, numerieke modellering.

Geotechnisch (aanvullende vakken) 25 Geotechniek of Ingenieursgeologie, Geothermie, Geofysica, 
Project en practica, Afstudeeropdracht.

1) Minimaal vereiste studielast uitgedrukt in EC (één studiejaar komt overeen met 60 EC, 1 EC ≈ 28 uren studielast).

2)  Het Duitse systeem maakt onderscheid tussen vakken die verplicht moeten worden vervolgd en keuzevrije vakken. Hier zijn alleen  totalen uitge-
drukt in EC gepresenteerd.
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