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Stichting Pipeliner
E: info@pipeliner.nl
W: www.pipeliner.nl
A:	p/a Geestbrugweg 44
2281 CM Rijswijk (ZH)
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: Pride moments

Projectbezoek van de studenten TP en
AP aan het Fluxys project AlveringenMaldegem, verzorgd door Denys.

Herstructurering
Samen met Avans+ probeert Stichting Pipeliner de inhoud
van de opleiding zo actueel mogelijk te houden. N.a.v. diverse
ontvangen feedback, is er vorig jaar al een herstructurering
van de jaren AP en TP in gang gezet om een duidelijker verschil
tussen de inhoud van de beide jaren te maken. Hierbij worden
hoofdstukken uit de NEN-3650 als leidraad gebruikt wat de
structuur transparant maakt.
Dit jaar wordt deze herstructurering verder uitgewerkt en er
wordt, met name in het tweede AP-jaar, een aantal nieuwe
modules toegevoegd waaronder Asset Management en een
aantal internationaal georiënteerde onderwerpen. En ja, daar
zijn we trots op, want wij zijn van mening dat hiermee de
opleiding nog beter aansluit bij de actuele ontwikkelingen en
de vraag van cursisten!

Pride moments
Als stichting zijn wij trots op wat er in de afgelopen
jaren met, door en voor de branche is neergezet.
Natuurlijk zijn er altijd zaken die voor verbetering
vatbaar zijn, maar er zijn ook momenten om stil te
staan bij wat er allemaal bereikt is. Hiervan doen
wij graag kort verslag in deze nieuwsbrief.

waren er 27 aanmeldingen binnen, wat
betekent dat we voor deze jaargang een
aantal mensen moeten teleurstellen.
Samen met Avans+ zullen wij de komende
periode onderzoeken of deze stijgende
belangstelling structureel is en hoe wij
hier in de toekomst mee om willen gaan.

Opleiding vol!
Trots zijn we op de toegenomen belangstelling
voor onze opleiding. Nadat het enkele jaren wat
minder ging met het aantal aanmeldingen voor
de opleiding, zagen we vorig jaar al dat het aantal
beschikbare plaatsen (18) voor de 1e jaars
Technisch Pijpleiding Ingenieur volledig benut
werd.

Terugkomdag
Op 18 november 2015 organiseert de
Stichting Pipeliner samen met Avans+
een terugkomdag voor alle betrokkenen
(studenten, oud-studenten, docenten
en adviseurs) bij de opleiding. Het wordt
een gevarieerd programma met inloopsessies in de vorm van een blokkenschema, zodat je die onderdelen kunt
bijwonen waar je interesse ligt.

Dit jaar blijkt de belangstelling voor de opleiding
nog veel groter - een fenomeen dat zich nooit
eerder voordeed en daarmee ook voor ons totaal
onverwacht kwam. Omdat de kwaliteit van de
opleiding voorop staat, is er met Avans+ een groepsgrootte van maximaal 20 deelnemers afgesproken.
Ruim een maand voor de start van de opleidingen

Hiermee verwachten wij tegemoet te
komen aan de zeer diverse wensen van
onze achterban, zoals gebleken is uit
de eerder dit jaar gehouden enquête.
Naast 2 vakinhoudelijke blokken (Asset

Management en Technische Ontwikkelingen) is er ook een blok waarin wij de
aanwezigen vragen mee te discussiëren
over de toekomst van de opleiding.
Er zijn veel ontwikkelingen waar wij als
stichting invulling aan proberen te geven
en waarbij wij graag willen weten hoe
‘de branche’ hier tegenover staat. Dit
betreft onder andere de vraag naar een
pipeliners opleiding op MBO-niveau en
de stijgende belangstelling die mogelijk resulteert in selectiecriteria. Dus wil
je meepraten – reserveer dan alvast 18
november in je agenda!
NSTT
Op 7 en 8 oktober staat Stichting Pipeliner
met een stand op de NSTT. Wij hopen hier
weer veel bekenden te mogen begroeten
maar zijn vooral aanwezig om vakgenoten, die hun horizon willen verbreden, te
enthousiasmeren voor onze enerverende
opleiding!

