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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

PRAKTIJKDAG HYGIENISCH WERKEN

Algemeen

Type: Certificering
Doelgroep: Fitters, monteurs, teamleiders en opzichters van drinkwaterbedrijven

en aannemers
Instapniveau: vmbo/mbo
Variant: Dag cursus
Vakgebied: Drinkwater

Doel

Onze waterbedrijven leveren drinkwater van topkwaliteit, altijd. Topkwaliteit betekent betrouwbaar
drinkwater vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, het hele jaar door. Ook werk aan de
leidingen mag de kwaliteit nimmer negatief beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat op hygiënisch
verantwoorde wijze werkzaamheden aan drinkwaterleidingen verricht worden.

Deze cursus behandelt de derde editie van de Hygiënecode Drinkwater van KWR. Je krijgt inzicht in de
mogelijke oorzaken van verontreinigen en besmettingen. Ook leer je de verschillende werkwijzen en
handelingen om besmettingen te voorkomen.

Het verschil met de reguliere cursus Hygiënisch werken is dat je in de middag jouw vaardigheden in
hygiënisch werken demonstreert door op een praktijklocatie een appendage in te bouwen, een standpijp
te plaatsen en vervolgens te demonteren. Na het volgen van deze cursus kan je de verschillende
werkwijzen en handelingen om besmettingen te voorkomen correct uitvoeren.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• materialen en chemicaliën;
• veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën;
• spuien en desinfecteren;
• methoden om hygiënisch te werken;
• watermonsters;
• maatregelen bij calamiteiten en storingen;
• persoonlijke en algemene hygiëne.

Vorm

De theorie wordt toegelicht vanuit praktijksituaties. Voorafgaand aan de cursus voer je een
voorbereidende opdracht uit die tijdens de lesdag besproken wordt. In de middag demonstreer je hoe je
hygiënisch werkt; hierop word je beoordeeld.
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Bijzonderheden

Conform de derde editie van de Hygiënecode drinkwater is het certificaat voor deze cursus 5 jaar geldig.


