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Alle erkende bodemsaneringsdeskundigen van het type 2 zijn, overeenkomstig artikel
25/2 9° van het VLAREL, verplicht minstens één natuurlijke persoon in dienst te hebben
of contractueel ter beschikking te hebben met de nodige ervaring om een mathematisch
grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren. De OVAM
organiseert hiervoor jaarlijks een evaluatie grondwatermodellering.
De eerstvolgende schriftelijke evaluatie grondwatermodellering vindt plaats op dinsdag
9 juni 2015 van 9 uur tot 13 uur in de kantoren van de OVAM, Stationsstraat 110 te
Mechelen. De evaluatie bestaat uit het toetsen van de kennis van hydrogeologie en
grondwatermodellering. Voor het oplossen van de oefening is geen computer vereist.
Een computer voor algemeen gebruik is toegelaten, maar is niet noodzakelijk. Als een
computer wordt meegebracht moet hij autonoom werken. Er worden geen computers
ter beschikking gesteld door de OVAM.
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Volgende zaken mogen meegebracht worden: schrijfgerief, een lat, een rekenmachine
en een aantal standaard referentieboeken. Om geldig deel te nemen moet de kandidaat
zijn identiteitskaart meebrengen. Alle kandidaten krijgen een intern nummer om de
anonimiteit bij de beoordeling te waarborgen.
Schrijf u in via het inschrijvingsformulier voor de evaluatie grondwatermodellering. Elke
kandidaat moet een apart inschrijvingsformulier gebruiken. De inschrijvingen worden
afgesloten op 2 juni 2015.

Aanpassingen aan het Mistral-webloket

Begin mei zal er een aangepaste versie van het Mistral-webloket in productie gaan.
Hierbij zijn volgende wijzigingen uitgevoerd.
In de nieuwe versie zal het mogelijk zijn om bijlagen (PDF- en GIS-bestanden) aan een
opdracht te koppelen in een nieuw tabblad, in de detailgegevens van de opdracht. Tot
nu toe kon dit enkel door op het Preview-icoontje te klikken. Ook zal het mogelijk
worden om in dit tabblad "Gekoppelde bijlagen" commentaar toe te voegen bij een
bijlage.
De lijst van "Geraadpleegde opdrachten" was bij veel deskundigen erg uitgebreid, wat
de snelheid van het webloket nadelig beïnvloedde. Deze "Geraadpleegde opdrachten"
werden op 11 maart 2015 verwijderd. In deze nieuwe versie zullen "Geraadpleegde
opdrachten", ouder dan een maand, automatisch verwijderd worden uit het webloket. U
kan deze opdrachten opnieuw genereren indien nodig.
Bij het zoeken van klanten zal voortaan ook de rol (notaris, erkend
bodemsaneringsdeskundige, aannemer,...) getoond worden in het lijstje met
zoekresultaten. Dit zal het makkelijker maken om de juiste klant uit te kiezen.
In de lijst van profielen van een opdracht zal ook de X- en Y-coördinaat getoond
worden.
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