
 

  

 

   

 

 

 

 

Praktijktraining Controle van keerkleppen:  

Monteurs sleutelen aan hun kennis 
 

Voor Technisch Buro Pola Zevenaar BV heeft Wateropleidingen een interne praktische 

training gegeven “Het controleren van keerkleppen in drinkwaterinstallaties”. 

 

Het gaat hier om keerkleppen in het drinkwaterleidingsysteem, die zijn aangebracht voor een 

toestel, zoals vaatwassers of koffieautomaten. Deze keerkleppen zorgen ervoor dat mogelijke 

verontreinigingen, zoals vervuild water uit het toestel, niet in de waterleiding kan 

terugstromen. Volgens de zorgplicht uit het Drinkwaterbesluit dienen deze keerkleppen goed 

te functioneren en moeten ze regelmatig worden gecontroleerd. De eigenaren of exploitanten 

van een drinkwaterinstallatie zijn hiervoor verantwoordelijk en schakelen vaak 

installatiebedrijven in om deze controle uit te voeren.  

 

Technisch Buro Pola Zevenaar BV wil deze 

controles op een professionele en 

verantwoorde wijze uitvoeren en hun 

monteurs hiervoor opleiden. 

Wateropleidingen heeft hiervoor een 

passende training ontwikkeld. De 

belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de 

training een concrete aanpak heeft en 

volledig aansluit op de eigen werksituatie. 

Daarom is gekozen voor een 

praktijkgerichte aanpak, in een 

ongedwongen sfeer, waarbij veel aandacht 

is besteedt aan het zelfstandig uitvoeren 

van de controle op het functioneren van de 

keerkleppen en het leren van elkaar.  

 

Docent Richard Peet (Oasen drinkwater) heeft vooraf meegedacht over de aanpak; “Het 

belangrijkste van de training is dat de monteurs het geleerde direct kunnen toepassen, ook 

krijgen ze inzicht in de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. Omdat deze doelgroep 

graag praktisch werkt en niet graag stilzit, houden we de theorie kort en gaan we snel aan de 

slag. In de inleiding leg ik het doel en de achtergrond van de controle uit. Belangrijk hierbij is 

dat de monteurs op een eenvoudige en begrijpelijke manier aan klanten kunnen uitleggen, 

waarom de controle van keerkleppen nodig is. Dit is essentieel omdat de klanten hier tijdens 

het werk naar vragen.” 

 

Na de inleiding gaan de monteurs in groepen aan het werk met het uitvoeren van de controle 

van verschillende keerkleppen. Hiervoor zijn proefopstellingen gemaakt van een 

drinkwaterleidingsysteem, met daarin de drie typen; EA, CA en BA keerkleppen.  
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Foto: De controle wordt onder ‘toezicht’ van 
docent en collega’s uitgevoerd 

mailto:info@wateropleidingen.nl
http://www.wateropleidingen.nl/


 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Elke monteur voert zelfstandig de controle uit, waarbij collega’s aanwijzingen geven. Zo 

ontstaan leuke discussies over het hoe en waarom. Men komt gezamenlijk tot een goede 

manier om de controles uit te voeren. De leervragen ontstaan al sleutelend. Iedereen voelt 

zich op zijn gemak en de cursisten stellen makkelijker vragen. Bijvoorbeeld, waarom kiezen 

we voor een bepaald type keerklep en wat is de reden waarom deze is gemonteerd? De 

docent besteedt direct aandacht aan deze vragen. De kennis en praktijkervaring combineren 

op deze manier goed. Het effect van de training is daardoor maximaal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook geïnteresseerd in het volgen van praktijkgerichte trainingen en spreekt deze aanpak u 

aan? Neem dan voor meer informatie contact op met Evelien Meijerink: (06) 12 16 0034, 

evelien.meijerink@wateropleidingen.nl. 
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Foto: Richard Peet geeft uitleg over de verschillende typen keerkleppen. 
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