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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

E-LEARNING HYGIËNISCH WERKEN PROCESINSTALLATIES

Algemeen

Type: Certificering
Doelgroep: Technisch medewerkers, aannemers en drinkwatermonteurs

productie
Instapniveau: hbo
Variant: eLearning
Vakgebied: Drinkwater
Prijs: € 375,00
Uitvoeringen: EIGEN WERKPLEK: 1 juli 2022 t/m 31 juli 2023 (Bijeenkomsten: 2)

Doel

Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van het drinkwaterbedrijf. Een
besmetting in het productieproces (de zuivering) kan grote gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid.
Daarom moeten werkzaamheden aan procesinstallaties op een hygiënisch verantwoorde wijze worden
verricht.

Deze e-learning module behandelt de hygiënecode Drinkwaterbereiding van KWR. Je krijgt inzicht in de
mogelijke oorzaken van verontreinigingen en besmettingen. Na deze cursus ken je de uitgangspunten
voor hygiënisch werken in de zuivering. Ook ken je de specifieke hygiënemaatregelen bij het uitvoeren
van werkzaamheden aan zuiveringsonderdelen. Deze maatregelen hangen af van het type activiteit en
van de plaats van die onderdelen in het zuiveringsproces.

Inhoud

In de e-learning module komen de volgende onderwerpen aan bod:

• materialen en chemicaliën;
• veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën;
• methoden om hygiënisch te werken;
• effectzones en risicomatrix waterkwaliteit en bemonstering;
• maatregelen bij calamiteiten en storingen;
• algemene en persoonlijke hygiëne;
• (onderdelen van) het productieproces van drinkwaterbedrijven.

Vorm

Je doorloopt de e-learning thuis of op een werkplek naar keuze. De toegang tot de e-learning module is 1
jaar geldig vanaf het moment dat je voor het eerst inlogt. De e-learning sluit je af met een
tentamen. Indien je slaagt voor het tentamen ontvang je van Wateropleidingen het certificaat: ‘Hygiënisch
werken aan procesinstallaties’. Conform de derde editie van de Hygiënecode drinkwater is het certificaat
voor deze cursus 5 jaar geldig.



WATEROPLEIDINGEN | POSTBUS 1410 | 3430 BK NIEUWEGEIN | (030) 60 69 400 | INFO@WATEROPLEIDINGEN.NL | HTTP://WWW.WATEROPLEIDINGEN.NL | 2 / 2

Bijzonderheden

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Brabant Water, Waternet, Pidpa, WML en Evides.
Deelnemers die via deze drinkwaterbedrijven worden aangemeld kunnen deelnemen voor een
gereduceerd tarief. Hiervoor is bij de aanmelding een bewijsstuk van het drinkwaterbedrijf nodig.

Wanneer je in aanmerking komt voor deelname tegen een gereduceerd tarief, dan schrijf je je in voor dit
evenement. Vervolgens stuur je het bewijsstuk van het drinkwaterbedrijf naar info@wateropleidingen.nl.
Wanneer het bewijsstuk is ontvangen en geaccepteerd, dan ontvang je de inloggegevens voor de
e-learning.

Voor e-learning geldt het lage btw-tarief. De prijs die wij vermelden is exclusief 9% btw.


