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Hellebrekers organiseert de Masterclass Zwemwaterchemie. 

Tijdens deze Masterclass krijgt u theoretische achtergronden en 

werkt u tijdens de training zelfstandig met zwemwaterchemie 

in de praktijk. Met de nieuwe zwemwaterregelgeving in het 

vooruitzicht, komt de verantwoording voor het borgen van hygiëne 

en veiligheid nog duidelijker bij de exploitant te liggen. Hierbij is 

de Masterclass Zwemwaterchemie voor u een onmisbare tool. De 

Masterclass Zwemwaterchemie wordt op 3 niveaus aangeboden 

en gegeven door Maarten Keuten.

MASTERCLASS - ZWEMWATERCHEMIE

Niveau 1, TC1 (Duur: hele dag)
Uitvoering dagelijkse metingen (VBC, GBC EN pH)

•  Monstername, analyse en discussie over de resultaten

•  Basiskennis chemie

•  Theorie van meten en monstername

•  Wat te doen met de meetresultaten

•  Signaleren van problemen

•  Verwerken van de meetresultaten

Niveau 2 (Duur: hele dag)
Voorwaarde deelname: Niveau 1 of invullen van de entreetoets 

(deze kunt u opvragen bij masterclass@hellebrekers.nl)

•   Verbreding chemische kennis

•   Uitvoering dagelijkse metingen 

    (pH, bicarbonaat, troebelheid en vlokmiddel)

•   Theorie bij begrippen pH, buffercapaciteit en Langelier index

•   Werking van vlokmiddel

•   Theorie van verschillende meetelektrodes

•   Wat te doen bij uitvoeren van kalibraties

•   Theorie bij het instellen van de doseringen

    voor VBC, pH, vlok en bicarbonaat

•   Verwijdering van GBC en correctie van

    buffercapaciteit en troebelheid
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Leerdoel

Na afloop van Zwemwaterchemie 1 kunt u zelfstandig de basismetingen 

uitvoeren, weet u waardoor metingen verstoord kunnen worden en 

bent u in staat om de resultaten te beoordelen.

Na afloop van Zwemwaterchemie 2 beheerst u het begrip pH en kunt u 

berekeningen uitvoeren voor dosering van bicarbonaat en vlokmiddel.

Na afloop van Zwemwaterchemie 3 kent u de achtergronden bij de 

begrippen desinfectie en oxidatie en kunt u indien nodig zelfstandig 

het besluit nemen tot ontruiming van een bassin. U kunt met de 

opgedane kennis zelf beoordelen welke verbeteringen doorgevoerd 

kunnen worden bij de eigen accommodatie om een optimale balans te 

vinden tussen hygiëne, veiligheid en comfort.

Niveau 3 (Duur: hele dag)
Voorwaarde deelname: Niveau 2 + VCA-certificaat gewenst

•   Werking desinfectie en achtergrond micro-organismen

•   Verdere verdieping chemische kennis, werking desinfectie en oxidatie

•   Berekenen en uitvoeren van correcties voor te hoog VBC

•   Achtergronden bij de parameters THM’s, chlooramines (ook lucht), chloraat,

     bromaat, nitraat, KMn04-verbruik                                                           

•   Technieken voor verwijdering ureum, THM’s, chlooramines (ook lucht), 

     nitraat, chloride, chloraat en bromaat en microbiologische parameters

•   Combineren van meetresultaten, klachten en afwijkingen en het nemen van

     besluit tot ontruiming

Trainingsleider: 

Kosten niveau 1:

Erkenning: 

Kosten niveau 2 en 3:

Doelgroep niveau 1: 

Doelgroep niveau 2: 

Doelgroep niveau 3: 

Maarten Keuten (onderzoeker TU Delft / Hellebrekers)

€ 425,00 p.p. excl. btw, inclusief lunch en hand-out van de training

Niveau 1 is erkend door de Nationale Raad Zwemveiligheid

€ 375,00 p.p. per masterclass excl. btw, inclusief lunch en hand-out van de training

Zwembadmedewerkers die dagelijks metingen uitvoeren

Technisch personeel zwembad die kalibraties uitvoert en doseringen instelt

Zwembadmedewerkers die eindverantwoordelijk zijn voor de zwemwaterkwaliteit

VEILIG EN HYGIËNISCH ZWEMWATER KRIJG JE MET EEN GOEDE ZWEMWATERCHEMIE


