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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: En nu doorpakken!

Eerdere nieuwsbrieven zijn terug
te vinden op onze website
www.pipeliner.nl - Nieuws.

Terugkomdag

Op 18 november 2015 hebben wij de eerste terugkomdag voor alle (oud)studenten, docenten en betrokkenen
bij de opleiding georganiseerd.
Mede met dank aan de sprekers met hun interessante
en gevarieerde presentaties, kijken wij terug op een
geslaagde en gezellige middag. Dit is ook de feedback die wij van een groot aantal aanwezigen hebben
gekregen en het is de bedoeling dit najaar weer een
terugkomdag te organiseren. De presentaties van de
terugkomdag zijn terug te lezen op onze website.

Aanmeldingen
Voor het lesjaar 2016-2017 stromen de aanmeldingen binnen en bereiken we snel het maximum
aantal plaatsen. Om de samenstelling van de groep
te optimaliseren, stellen wij samen met Avans+ een
toelatingsprotocol op, waarbij de diversiteit vanuit
de branche voorop staat.
Herstructurering
De evaluaties van de deelnemers zijn voor ons een
goede handreiking om de opleiding te blijven verbeteren. Ook de enquêteresultaten (2015) worden
meegenomen en we vertalen de branche ontwikkelingen in de opleiding. Dit resulteert o.m. in een
verdere scheiding van de technische vakken in het
eerste jaar en de algemene vakken in het tweede
jaar. Met het oog op de steeds ouder wordende
Assets bij alle infrastructuren (dus ook de buisleidingen) wordt in het tweede jaar de module
Asset Management geïntroduceerd.
Verder is het onze verwachting dat met het afronden
van de gasrotonde van Gasunie, de pijpleidingprojecten waarbij grote lengtes ‘cross country’
leidingen worden aangelegd niet meer de boven-

toon zullen voeren. In de toekomst zullen
projecten in de Nederlandse en Belgische
buisleidingbranche meer gericht zijn op
de stedelijke omgeving, verleggingen en
renovatie van leidingen. Wij bekijken
hoe wij dit in de opleiding laten terugkomen. Suggesties zijn altijd welkom:
neem gerust contact op met een van de
bestuursleden van de Stichting Pipeliner
of stuur een e-mail naar info@pipeliner.nl
MBO-opleiding
Vanuit de branche is er, naast de huidige
Masteropleiding, behoefte aan een
pijpleidingspecifieke opleiding op MBO+
niveau. Momenteel zijn er gesprekken
gaande tussen de Stichting Pipeliner,
Avans+, Litecad BV en het Koning Willem I
College om hier invulling aan te geven,
waarbij de branche wordt geraadpleegd.
Via onze website en/of nieuwsbrieven
houden wij jullie op de hoogte.
Heraccreditatie + toestroom 3e jaar
Onze opleiding is geaccrediteerd door de

NVAO. Deze accreditatie is geldig tot medio
2017 en Avans+ neemt het voortouw om
deze voor de volgende 5 jaar te realiseren.
Wij menen dat dit onafhankelijke ‘keurmerk’ een kwaliteitsgarantie voor de opleiding biedt. Daarnaast leidt het afronden
van het derde jaar tot een erkende titel
MPT, die vanaf 2015 ook het recht geeft
om de bekendere titel MSc te gebruiken.
BIG Jongerendag
De jongerendag van het Buisleiding
Industrie Gilde is op 21 april. Dit jaar
wordt een bezoek gebracht aan de
zogenaamde ‘bierleiding’ in Brugge.
Zie de website van het BIG voor meer
informatie of om je op te geven.
Vacature bestuurslid
Jan Spiekhout is teruggetreden als bestuurslid van de stichting. Heb je ideeën
over de opleiding Pipeliner, ben je begaan
met de pijpleidingbranche en lijkt het je
leuk om bestuurlijke activiteiten te ontplooien? Neem dan contact met ons op.

