Cursus zwemwaterchemie
(dagelijkse metingen)
Leer alles over het uitvoeren van
de verplichte dagelijkse
watermetingen en afwijkingen
signaleren!
“Ik meet dagelijks het water, maar doe ik dat eigenlijk wel
goed?”. Na afloop van de cursus weet je wat, hoe, waar en
waarom je moet meten en heb je meer begrip van de uitkomst
van de metingen. Ook kun je de juiste maatregelen nemen bij
afwijkingen. Naast een theoretisch deel, is er een
praktijkdeel, waarbij je met eigen meetapparatuur metingen
verricht aan zwemwater.

In het kort

Om met een betrouwbaar gevoel het zwembassin open te stellen

Onderwerpen:
 Korte uitleg over de zwemwateranalyses en de

voor publiek is het uitvoeren van een betrouwbare meting
essentieel. Een goede meting begint bij het bemonsteren en
eindigt met een goede beoordeling van het gemeten resultaat.
Alle facetten komen tijdens de cursus aanbod. Aan de hand van
geprepareerde monsters leer je ook bijzondere situaties
herkennen. Dus: wil je ook leren om de dagelijkse
zwemwatermetingen correct uit te voeren? Schrijf je dan in via het







normen, waaronder de dagelijkse metingen;
Bemonsteren;
Meten van chloor en pH;
Mogelijke fouten/storingen bij de meting;
Wijze van rapporteren en het vastleggen in het
logboek;
Praktijk(toets): Het uitvoeren van dagelijkse metingen
aan de hand van een zwemwatermonster en
geprepareerde monsters.

inschrijfformulier op c-mark.nl.

Voor wie?
Erkende cursus
Deze cursus is erkend door KIKK-recreatie en bevat leerstof
(TD1) uit het opleidingsplan Beroepsopleiding
Zwembadtechniek Nationale Raad Zwemveiligheid. Bekijk op
kikk-recreatie.nl of je in aanmerking komt voor subsidie.

Deze cursus is een prima basis voor iedereen die de
dagelijkse metingen uitvoert van publiektoegankelijke
zwembaden, ziekenhuizen met therapiebaden, hotels met
zwembad, campings etc.

Duur van de cursus
1 dagdeel; zie cursusagenda voor de exacte datum.

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.

Prijs
€ 210,- per persoon (excl. BTW).

Certificaat/diploma
Je ontvangt een certificaat van deelname.

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.

