Vervolgcursus
zwemwaterbehandeling
Leer de zwemwaterinstallatie
beheren en technische
vraagstukken oplossen!
“Om het gebonden beschikbaar chloor in het zwemwater
voldoende laag te houden, spoel ik mijn filter vier keer per
week. Is dat niet te veel en kan het niet anders?” Dit soort
vragen komt aan de orde tijdens de cursus. Je krijgt niet
alleen meer inzicht in de werking van de installatie, het
circulatiesysteem en mogelijke problemen; je bent ook in
staat de juiste handelingen te verrichten om de installatie
naar behoren te laten werken en problemen op te lossen. Dat
komt de bedrijfszekerheid van de installatie ten goede.

In het kort

Een gedegen fundament voor beheer en onderhoud

Onderwerpen:
 Uitgebreide uitleg over de werking van de

Met deze cursus kun je in de praktijk de zwemwaterinstallatie
beheren en periodiek onderhouden, volgens de wettelijke kaders
en actuele technische inzichten. Na afloop van de cursus kun je
verschillende (water)technische vraagstukken oplossen en je



weet wat je moet doen bij afwijkingen in de zwemwateranalyse-



rapporten. Onvoldoende zwemwaterkwaliteit? Jij kunt dat
voorkomen! Dus: wil je ook meer uit je zwemwaterinstallatie



halen? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op c-mark.nl.



zwemwaterbehandelingsinstallatie. Met die uitleg kun
je beheerstaken opstellen en het bedrijfsproces
optimaliseren;
Uitleg over het zwemwatercirculatiesysteem en
pompen;
Het doorzien van zwemwateranalyserapporten,
waaronder het waterstofcarbonaatgehalte;
Uitleg over periodieke onderhoudstaken (nut,
noodzaak en de theorie er achter);
Wijze van beheren en rapporteren.

Voor wie?

Erkende cursus
Deze cursus is erkend door KIKK-recreatie en bevat de leerstof
(TD3) uit het opleidingsplan Beroepsopleiding
Zwembadtechniek Nationale Raad Zwemveiligheid. Bekijk op
kikk-recreatie.nl of je in aanmerking komt voor subsidie.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (senior)
medewerkers van de technische dienst, die zich
bezighouden met het beheer van het zwembad. Van zowel
bij publiektoegankelijke zwembaden als bij ziekenhuizen
met therapiebaden en sauna’s, hotels en campings met
zwembaden. Minimaal vereist: een technische
vooropleiding op MBO-niveau 3.

Duur van de cursus
6 dagdelen (3 dagen) en 1 dagdeel eindtoets. De exacte
data vind je in onze cursusagenda.

Groepsgrootte

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.

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
€ 925,- per persoon (excl. BTW).

Certificaat/diploma
Je ontvangt een diploma bij voldoende resultaat van het
examen, of je ontvangt een certificaat van deelname bij
meer dan 75% aanwezigheid.

