De beroepsopleiding

Zwembadtechniek
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Het zwembad is voor bezoekers een plek om te ontspannen. Zij
vertrouwen erop dat ze veilig kunnen zwemmen. Toch weten we
dat er gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan en dat een ongeluk in
een klein hoekje zit. Bij het zorgen voor een veilige zwembad
accommodatie en schoon zwemwater komt veel meer kijken dan
de meeste mensen denken. Deskundige technische mensen zijn
dan ook onmisbaar in een zwembad. In de beroepsopleiding
Zwembadtechniek leer je alles om onveilige situaties te
voorkomen en, indien nodig, op te lossen.
De opleiding Zwembadtechniek is volledig ingericht op het zwembad,
want in een zwemaccommodatie zijn de technische installaties en
regelgeving toch nét even anders dan bij andere accommodaties. Er zijn
allerlei specifieke factoren die van invloed zijn op het materiaal en de
werkzaamheden.
De beroepsopleiding Zwembadtechniek van de Nationale Raad
Zwemveiligheid kent vier niveaus/uitstroomprofielen. Ieder uitstroomprofiel bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen.

1 Onderhoudsmedewerker

De Onderhoudsmedewerker voert dagelijkse watermetingen en filterspoelingen uit. In dit deel van de
opleiding krijg je uitleg over de werking van zwembadfilters: hoe moeten deze worden bediend en
welke signalen wijzen erop dat er iets mis is.
water meten, filters spoelen

2 Medewerker technische dienst

De Medewerker technische dienst voert (vrijwel) alle onderhoudswerkzaamheden uit in de zwemaccommodatie. Of het nu
gaat om zwemwater, luchtbehandeling, drinkwater, verwarming of
de constructie; de medewerker technische dienst weet hoe het werkt.
Naast het uitvoeren van onderhoud waardoor je afwijkingen voorkomt,
leer je hoe te handelen als je toch een afwijking constateert.
uitvoeren, handelen bij afwijkingen

3 Senior medewerker technische dienst

De Senior medewerker technische dienst kan alle installaties in de
zwemaccommodatie bedienen en beheren. Je controleert of alle
werkzaamheden en het onderhoud goed en volgens protocollen
wordt uitgevoerd. Je moet over voldoende kennis beschikken om
een goed overwogen besluit te nemen.
installaties bedienen, controleren, besluiten

4 Hoofd technische dienst

Het Hoofd technische dienst heeft de eindverantwoordelijkheid
voor de techniek in meerdere accommodaties. Je weet wat er speelt
en wanneer er periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden. Je
beheert de budgetten en gaat hiermee zorgvuldig om. Je stelt
meerjarenplannen en werkprotocollen op samen met de Senior
medewerker technische dienst.
beheren, aansturen, plannen en protocollen maken
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Waar kan ik de opleiding volgen?
Er zijn verschillende opleidingsinstituten in Nederland die de opleiding
verzorgen. De opleiding wordt afgerond via de landelijke examens vanuit
de Nationale Raad Zwemveiligheid. Als je slaagt voor het examen ontvang
je een bijbehorend branchecertificaat.
Wil je meer weten over de opleiding, over waar je de opleiding kunt volgen
en wanneer de eerstvolgende landelijke examens zijn?
Kijk dan op www.nrz-nl.nl/zwembadtechniek.
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