Basiscursus
zwemwaterbehandeling
Leer de zwemwaterinstallatie
kennen, waterrapporten lezen en
afwijkingen signaleren!

“Hoe voer je een filterspoeling uit?”, “Op het
analysecertificaat staat kaliumpermanganaatverbruik; wat
betekent dat precies?” De beantwoording van dit soort veel
gestelde vragen komt aan bod in deze cursus. Na afloop van
de cursus weet je wat, hoe en waarom je moet (laten) meten
en heb je meer begrip van de analyseresultaten. Ook kun je
de juiste maatregelen nemen bij afwijkingen. Naast een
theoretisch gedeelte, is er een praktijkdeel, waarbij we een
bezoek brengen aan een zwemwaterbehandelingsinstallatie.

Filterspoeling, aanzuigbeveiliging en flowmeting?

In het kort
Onderwerpen:
 De globale werking van de zwemwaterinstallatie

De uitvoering van zwemwaterbehandeling, de registratie van het
waterverbruik, het reinigen van de overloopgoot, het
schoonmaken van injectiepunten, filterspoelen en de controle van
de aanzuigbeveiliging, het meet- en regelsysteem en de
flowmeting: dat kent voor jou na het volgen van de cursus geen
geheimen meer. Dus: wil je ook leren de zwemwaterkwaliteit te
beheren? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op c-mark.nl.








(desinfectie/oxidatie, filterwerking en filterspoeling);
Korte uitleg over de zwemwateranalyses en normen;
Uitvoeren van filterspoelingen;
Uitvoeren van dagelijkse metingen;
Wijze van uitvoer van het periodiek onderhoud aan
zwemwaterinstallaties;
Wijze van rapporteren en vastleggen in het logboek;
Praktijk: rondleiding door een machinekamer
(filterspoeling bekijken) en dagelijkse metingen
uitvoeren.

Erkende cursus

Voor wie?

Deze cursus is erkend door KIKK-recreatie en bevat leerstof (TD1

Deze cursus is een prima basis voor iedereen die zorg
draagt voor de (dagelijkse) uitvoering van beheerstaken bij
publiektoegankelijke zwembaden, ziekenhuizen met
therapiebaden en sauna’s, kinderdagverblijven, hotels en
campings met zwembaden.

en TD2) uit het opleidingsplan Beroepsopleiding
Zwembadtechniek Nationale Raad Zwemveiligheid. Bekijk op
kikk-recreatie.nl of je in aanmerking komt voor subsidie.

Duur van de cursus
4 dagdelen (2 dagen). De exacte data vind je in onze
cursusagenda. De cursus wordt afgesloten met een korte
eindtoets.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is gelimiteerd, waardoor er voldoende
aandacht is voor praktische vragen, behandeld door een
ervaren adviseur van C-mark. Liever incompany? Dat kan
ook, geheel op maat en gericht op jouw specifieke
bedrijfssituatie en wensen.

Wanneer & waar?
Bekijk de
cursusagenda op
c-mark.nl.

Interesse? Meld je aan!
Aanmelden kan via
c-mark.nl. Meer weten?
Mail naar info@c-mark.nl.
of bel via 088-8310500.

Prijs
€ 499,- per persoon (excl. BTW).

Certificaat/diploma
Je ontvangt een diploma bij voldoende resultaat van het
examen, of je ontvangt een certificaat van deelname.

