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Master of Pipeline Technology (MPT) is een
deeltijd opleiding tot pijpleidingingenieur en een
branche-initiatief van het Buisleiding Industrie Gilde (BIG).
De realisatie van de multidisciplinaire opleiding is in de
Stichting Pipeliner ondergebracht.
De stichting stimuleert kennisoverdracht, ziet namens de
branche toe op de kwaliteit en de inhoud van de opleiding
MPT en brengt inhoudelijke kennis vanuit de branche in.
Van de branche, voor de branche, door de branche.
Pipeliner is de denktank. De opleiding wordt gefaciliteerd
door AVANS+ die verantwoordelijk is voor de didactische
uitwerking en organisatie van de opleiding.
MPT onderwijscoördinator bij AVANS+
E: lpijls@avansplus.nl
W: www.avansplus.nl
T: (076) 5258834 / (0900) 1101010
A: Heerbaan14-40 Breda
Nieuwsbrief
Stichting Pipeliner wil met deze nieuwsbrief meer
bekendheid geven aan het pijpleidingen vakgebied.
De stichting stimuleert deelname aan de
brancheopleiding Master of Pipeline Technology.
Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Thema: Vernieuwing

Enquête
Vanaf 1 januari 2015 is het bestuur van Stichting Pipeliner
vernieuwd. Het bestuur omschrijft de doelstelling en missie
van de stichting als volgt:
Stichting Pipeliner borgt de kwaliteit en continuïteit van
de huidige opleiding. Daarnaast inventariseert zij wat de
opleidingsbehoeften zijn binnen de pijpleidingenbranche.
Medio maart is een online enquête gehouden welke meer
dan 200 reacties heeft opgeleverd. De stichting analyseert op
dit moment de resultaten en vertaalt deze in concrete acties.
De resultaten en acties worden te zijner tijd gepubliceerd op
de website.

Veldbezoek aan Pioneering Spirit
Op 1 mei bracht een groot deel van de huidige deelnemers aan de TP & AP opleiding een uniek bezoek
aan de Pioneering Spirit; momenteel het grootste
offshore schip ter wereld van Allseas. Het schip
ligt in de haven van Rotterdam om afgebouwd te
worden. Jan Spiekhout (DNV-GL, tevens bestuurslid van de stichting) gaf een presentatie over offshore pijpleidingconstructie. Hierna volgde een
uitgebreide rondleiding op het schip.
Naast ontmantelingen van offshore olieplatformen, functioneert de Pioneering Spirit ook als
pijpenlegger. De grootte en diversiteit van het
schip, de gebruikte technieken en de ‘firing line’
voor het prepareren van de pijpstrengen maakten
erg veel indruk. Bekijk de fotoreportage op onze
vernieuwde website.
Alle deelnemers waren erg enthousiast en uit de
enquête blijkt dat 55% van de respondenten vindt
dat Offshore als thema in de opleiding hoort. Dit
wordt meegenomen in de detailinvulling van de
komende lesjaren.

Herstructurering
De opleiding tot Master of Pipeline
Technology bestaat sinds 2003. Hoog tijd
om het programma aan te passen aan de
wensen van de nieuwe studenten.
In het lesjaar 2014-2015 is het TP (eerste)
jaar al vernieuwd en deze lijn wordt in
2015-2016 doorgezet voor het AP (tweede) jaar. De structuur is verduidelijkt, er
zijn nieuwe lesmethoden ingevoerd en er
is een andere opzet voor de individuele
en groepscasus.
Andere verbeterpunten zijn het verder
splitsen van de onderwerpen die in het
TP en AP jaar worden behandeld.
In het tweede jaar komen een aantal
nieuwe modules op hoog niveau met een
duidelijk ‘algemeen karakter’. Ook wordt
er gekeken naar de mogelijkheid om een
aantal internationale onderwerpen toe
te voegen.

Website
In juni is de vernieuwde website van
de Stichting Pipeliner live gegaan.
Kijk op www.pipeliner.nl voor meer
informatie over de opleiding, recente
ontwikkelingen en activiteiten.
Infratech
Van 20 t/m 23 januari stond de Stichting
Pipeliner samen met het BIG op de Infratech in Rotterdam. Het waren leuke en
interessante dagen waarbij de stand veel
aanloop had.
Naast actief netwerken om de bekendheid van de opleiding te vergroten, is de
aanwezigheid van de stichting op beurzen ook bedoeld om feedback en input
vanuit de branche te krijgen en nieuwe
ontwikkelingen te signaleren. Dit wordt
dan weer in de opleiding verwerkt.
Op 7 en 8 oktober staat Stichting Pipeliner op het NSTT No Dig Event. Kom vooral langs om kennis te maken of bij te praten!

