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Nieuwe plaats voor kennis, leren 
en ontwikkelen over bodem: de 

Bodembreed Academie!

Waarom een Bodembreed Academie? 
Zijn er al niet voldoende plaatsen waar 
mensen voor hun kennis terecht kun-
nen?
“We zien dat bodem steeds meer een inte-
graal onderdeel wordt van ruimtelijke ont-
wikkeling én dat bodemkennis essentieel is 
om maatschappelijke opgaven als circulari-
teit, klimaatadaptatie en energietransitie 
een plek te geven. Dat betekent dat zowel in 
de bodemsector als daarbuiten behoefte is 
om – op verschillende niveaus – te leren 
over bodem en ondergrond” aldus Henk 
Koster.

Henri Schouten vult aan: “De Bodembreed 
Academie wordt een centrale digitale plek 
waar aanbod voor verschillende doelgroepen 
samenkomt. Het is niet de bedoeling om de 
bestaande kennisaanbieders te vervangen, 
maar wel om één online plaats te bieden 
waar zij hun kennis op een toegankelijke 
manier kunnen ontsluiten en waar (bo-
dem)professionals actuele kennis kunnen 
vinden en zich kunnen ontwikkelen.”

Het doel is dus om kennis plaats- en tijd-
onafhankelijk aan te bieden. Henri: 
“Daarbij vind ik het belangrijk dat we het 
aanbod afstemmen op de behoefte van de 
professionals én het aanbod van de be-
staande partners. Door de digitale leervor-
men die we aanbieden, voegt het leerplat-
form straks echt iets toe aan het bestaande 
opleidingsaanbod. We zijn dus blij dat het 
Kennis- en Onderwijscentrum voor Bodem 
en Ondergrond in het Hoger Onderwijs 
(KOBO-HO) ook is aangehaakt.”
 
Wat kunnen bezoekers vinden op de 
Bodembreed Academie? 
Henk Koster: “Je vindt er nu een aantal e-
learning modules. We zijn gestart met een 
pilot, gekoppeld aan de SIKB Opleiding 
Veldwerk Waterbodemonderzoek. Die drie-
daagse praktijkopleiding is nu uitgebreid 
met vijf e-learning modules die we via het 
platform aanbieden.

Daarnaast vind je op het platform modules 
over IBC-locaties en nazorg, over grondwa-
terbeheer, over opkomende stoffen en over 
bodemkwaliteit in landelijk gebied. Die mo-
dules zijn opgezet vanuit projecten die bin-
nen het Uitvoeringsprogramma Convenant 
Bodem en Ondergrond liepen. Via micro-
learnings op het platform maak je in korte 
tijd (10-15 minuten) kennis met het on-
derwerp en kun je een inschatting maken 
in hoeverre je verder het onderwerp in wilt 
duiken.”

“We breiden het aanbod regelmatig uit en 
hebben een klankbordgroep opgericht om 
met ons mee te denken over de inhoud. 
Daarnaast kan iedereen straks ideeën en 
leerbehoeften kenbaar maken via het plat-
form. Afstemmen op de behoefte vanuit de 

doelgroep is van essentieel belang voor ons 
als Bodembreed Academie. We doen het 
namelijk voor én met jullie!” aldus Henri 
Schouten.

Hoe werkt de Bodembreed Academie?
“Aanmelden voor de Bodembreed Academie 
kan vanaf 1 september. Je hebt alleen een 
e-mailadres nodig om in te loggen en ieder-
een is welkom!” geeft Henk Koster aan.

Wat zou je de lezer gunnen?
“Het idee voor het platform is van vóór co-
rona, maar is in tijden van thuiswerken ac-
tueler dan ooit. De stip aan de horizon is 
een rijk gevulde online plek om snel en op 
afstand interessante kennis en vaardigheden 
op te (blijven) doen!” aldus Henk Koster. 
Henri Schouten voegt daaraan toe om (dus) 
een beetje geduld te hebben: de Bodembreed 
Academie zal op termijn op basis van be-
hoefte een groter aanbod kunnen bieden. 
Het platform dat er nu staat is een mooi 
voorproefje van wat nog komen zal.

NOOT

1.  De naam Bodembreed Academie is pas vanaf 

1 september volledig gekoppeld aan het online leer-

platform. Tot die tijd is de url nog in gebruik voor 

een andere functionaliteit bij SIKB.

Vandaag zijn Henri Schouten van Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) en Henk Koster van 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) aan het woord over de Bodembreed 
Academie, hét nieuwe online platform bodem en ondergrond dat op 1 september 2021 live gaat. Zij 
zijn de initiatiefnemers en nemen ons mee in de gedachte achter het platform dat bereikbaar wordt 

via www.bodembreedacademie.nl.1

De Bodembreed Academie is het online leerplat-

form waar de bodemsector terecht kan voor 

kennis, leren en ontwikkelen. Het platform is een 

initiatief van Stichting Bodembeheer Nederland, 

SIKB en KOBO-HO.


