
ONLINE CURSUS

LEGIONELLA BEHEERSING
IN DE PRAKTIJK
Voor zowel het beoordelen en interpreteren van een Legionella beheersplan is kennis nodig. 
Deze kennis helpt medewerkers te motiveren bij het uitvoeren van periodieke maatregelen.
Online: snel, interactief en voordelig

Hiervoor is de cursus ‘Legionella-beheersing in de praktijk’ ontwikkeld. Deze cursus wordt nu 
ook in twee varianten online aangeboden:
• Losse korte modulen die u op elk gewenst moment kunt volgen en aansluitend 

geëxamineerd worden,
• Interactieve live sessies, waarbij u via de chat-box direct contact heeft met de docenten.

Deze cursus bestaat uit 11 modulen en is in drie delen te volgen voor in totaal € 120,- per 
deelnemer. U krijgt dan toegang tot onze digitale portal, waar u op uw eigen tempo per 
module de cursus kunt volgen!
U kunt er ook voor kiezen om de cursus interactief te volgen. U kunt dan deelnemen aan een 
groepssessie met interactieve begeleiding door twee docenten. De kosten voor deze variant 
bedragen € 100,- per deelnemer. Wanneer u meer dan 3 deelnemers tegelijk inschrijft, krijgt u 
een groepskorting die kan oplopen tot 20%. Schrijf u snel in!

Voor wie is deze cursus?
De cursus is interessant voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met 
het beheersen van Legionella in waterinstallaties. Hierbij kan worden gedacht aan 
installatiebeheerders, installateurs, loodgieters, facility managers en ARBO-coördinatoren. 
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis en / of ervaring vereist.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit de volgende modulen:
1.  Wat is Legionella?
2.  Regelgeving
3.  Beheersplan
4.  Vervuilingsmechanismen
5.  Thermisch Legionella beheer
6.  Normoverschrijdingen
7.  Waterbehandeling
8.  Gevaarlijke toestellen
9.  Terugstroombeveiligingen
10. Automatisering
11. Valkuilen

De volgende vragen kunt u na deze cursus beantwoorden:
• Wat is Legionella en wat zijn de problemen die deze bacterie kan veroorzaken?
• Wat voor type watersystemen geven een relevant risico?
• Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
• Met welke strategieën kan het risico van Legionella worden beheerst?
• Hoe kunnen kostbare en tijdrovende periodieke maatregelen worden voorkomen?

Certificaat
De 3 cursusdelen worden elk afgesloten met een toets. Alle actieve deelnemers ontvangen 
het Certificaat van Deelname aan de cursus ‘Legionella-beheersing in de Praktijk’. Hierop 
wordt ook het resultaat van het examen weergegeven.

Meer informatie over onze cursus, of inschrijven?
Neem contact met ons op via de op onze website, de telefoon: 0174-404180
of  via de mail: administratie@aquraat.nl

Leerdamseweg 44 • 4147 BM  Asperen • Nederland • Tel.: 0174 404 180 • www.aquraat.nl

KvK nummer: 70904480 • BTW nummer: NL 8585 050 22 B01 • IBAN: NL70 INGB 0008 3468 71 • BIC: INGB NL2A

MELD JE NU AAN!

ONLINE CURSUS


