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Inleiding 
Afvalwaterzuivering is het zuiveren van afvalwater van organische en 
chemische afvalstoffen. Doelstelling daarbij is in het algemeen dat het 
biologische leven in rivieren, meren en zeeën waarop het effluent (het 
gezuiverde water) wordt geloosd geen hinder ondervindt van de lozingen. Bij 
het lozen van ongezuiverd afval- en rioolwater komt er een moment dat de 
toevoer van afvalstoffen te groot wordt voor het natuurlijke 
zelfreinigingsvermogen van het water waarin wordt geloosd. Het biologische 
evenwicht wordt dan verstoord. Hierdoor kan lichtdoorlatendheid en de 
zuurstofconcentratie in het water zo sterk afnemen dat het aquatisch leven 
afsterft. Om dit te voorkomen is kunstmatige waterzuivering nodig. Stoffen die 
niet afgebroken kunnen worden, zoals zware metalen, worden via een 
(chemische) scheiding (coagulatie, flocculatie en sedimentatie) uit het water 
gehaald. 
 
Bij de oppervlaktebehandeling van metalen zal er altijd afval en afvalwater 
ontstaan. Alhoewel bij het minimaliseren hiervan al zeer veel bereikt is, zijn 
we nog niet zo ver dat de techniek volkomen gesloten is. 
 
Technisch zijn de mogelijkheden er al wel, economisch gezien moeten we nog 
regelmatig kiezen voor de gangbare oplossingen en end-of-pipe behandeling. 
We moeten het echter wel als onze opdracht zien om steeds alert te zijn op 
nieuwe ontwikkelingen en deze, daar waar mogelijk, toe te passen. 
 
Voor wie bestemd? 
De cursus is bestemd voor iedereen die keuzes moet maken over de zuivering 
van afvalwater in de oppervlaktebehandelende industrie of er op moet toezien 
dat dit op adequate wijze gebeurd. 
 
Doelstelling 
Na afloop van de cursus kan de deelnemer op basis van de eisen, best 
beschikbare techniek en de economische factoren keuzes maken omtrent de 
zuivering van afvalwater in de oppervlaktebehandelende industrie. 
 
Subsidiemogelijkheid 
Voor de cursus kunt u subsidie aanvragen bij Stichting OOM. Meer informatie 
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure: www.oom.nl.  
 
 
 
 

  

http://www.oom.nl/
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Niveau:     MBO 
Totaal aantal lessen (excl. examen):  8 
Theorielessen:     8 
Praktijklessen:     - 
Duur van een les:     3 uur 
 
Deelnamekosten:   € 1.225,- (leden) 

€ 1.415,- (niet-leden) 
Examenkosten:    € 175,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Afvalwaterbehandeling en 
zuiveringstechnieken behandeld.  

• Het ontstaan van afvalstoffen bij oppervlaktebehandelingen van 
metalen 
o Het overheidsbeleid rond afvalstoffen 
o Het ontstaan van afvalstoffen bij verschillende bewerkingen 
o Een gestructureerde aanpak voor preventie van afval en emissies 
o Uitvoering van de oppervlaktebehandelingen 

• Interne sanering: aanpassen en verbeteren van technieken ter 
vermindering van het afvalwaterprobleem 
o Bestaand proces verbeteren 
o Geheel ander proces kiezen 
o Uitbesteden of gedeeltelijk uitbesteden 
o Ander proces uit dezelfde familie van processen kiezen 

• Analyse- en controlemethoden van afvalwater 
o Volumetrische methoden 
o Colorimetrische en fotometrische methoden 
o Spectrofotometrie 
o Atoomabsorptiespectrofotometrie 
o Ionsensitieve elektroden 
o Keuze van de analysemethode  

• Principes van de klassieke chemische reiniging van afvalwater 
o Neutralisatie 
o Neerslaan van niet-complex geboden zware metalen 
o Waarom moet cyanide worden verwijderd? 
o Principe van de cyanide-ontgifting 
o Oxidatie van cyanide met hypochloriet 
o Oxidatie van cyanide met chloor 
o Chemische oxidatie van cyanide langs andere weg 
o Andere methoden van cyanide-ontgifting 
o Cyanide-ontgifting door elektrische oxidatie 
o Reductie van zeswaardig chroom 
o Reductie van zeswaardig chroom met ijzer(II)zouten 
o Reductie van zeswaardig chroom met natriumsulfiet of 

natriumwaterstofsulfiet 
o Reductie van chroomzuur met zwaveldioxide 
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o Neerslaan van driewaardig chroom 
o Ontgiften van complexe metaalverbindingen 
o Oxidatie van nitrieten 
o Ontgiften van fluoriden, fluoroboraten en fluorosilicaten 

• Uitvoering van de klassieke chemische reiniging van afvalwater 
discontinue behandeling 
o Discontinue of charge-gewijze behandeling van afvalwater 
o Behandeling van uitsluitend concentraten of half-concentraten 
o Behandeling van spoelwater 
o Apparatuur 
o Doseren van chemicaliën 
o Mengen 
o Slibvorming, slibverwijdering en slibontwatering 

• Uitvoering van de chemische afvalwaterbehandeling door middel van 
slibproductie continue behandeling 
o Continu werkende installaties 
o Apparatuur voor cyanide-houdend afvalwater 
o Apparatuur voor chroom-ontgifting 
o Neutralisatie en neerslaan van metalen 
o Flocculatie van metalen 
o Slibverwijdering 
o Slibontwatering 
o Behandeling van concentraten 

• Ionenwisseling 
o Ionenwisseling; wat is het? 
o Voordelen van ionenwisseling 
o Harsen die voor ionenwisseling worden gebruikt 
o Regeneratie van een verzadigde ionenwisselaar 
o Apparatuur voor ionenwisseling 
o Praktische toepassing en uitvoeringsvormen van ionenwisseling 
o Enige bijzondere toepassingen van ionenwisseling 

• Membraantechnologie 
o Membraanprocessen 
o Membraanprocessen naar soort 
o Membraanmodules 
o Symbolen- en afkortingenlijst 

• Membraanprocessen in de oppervlaktebehandeling - praktische 
toepassingen 
o Membraanprocessen in de oppervlaktebehandeling 
o Toepassingen membraantechnologie bij reinigen/ontvetten 
o Toepassingen van membraantechnologie bij voorbehandeling 

lakapplicatie 
o Toepassingen membraantechnologie bij beitsen en aanbrengen 

metaaldeklagen 
o Membraantechnologie voor opwerking van galvanische procesbaden 
o Membraantechnologie van bij spoelwaterhergebruik 
o Toepassingen membraantechnologie in spoel- en 

afvalwaterbehandeling 
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• Kringloopsystemen 
o Waarom een kringloopsysteem? 
o Opbouw van een systeem 

• Reinigen en behandelen van half concentraten en procesbaden 
o Verdampen 
o Cementeren 
o Elektrolyse 
o De korrelreactor 
o Solventextratie 

• Regeneratie van afgewerkte badvloeistoffen 
o Regeneratie van zwavelzuur ijzerbeitsbaden 
o Regeneratie van zoutzure ijzerbeitsbaden 
o Regeneratie van fosforzure ijzerbeitsbaden 
o Regeneratie van koperbeitsbaden 
o Regeneratie van anodiseerbaden 
o Regeneratie van alkalische aluminiumbeitsbaden bij het anodiseren 
o Regeneratie van galvanische badvloeistoffen 

• Reinigen van organisch verontreinigd afvalwater 
o Overzicht van methoden voor het verwijderen van organische 

verontreinigingen 
o Olie-afscheiding 
o Breken van emulsies 
o Gechloreerde koolwaterstoffen 
o Kleurstofffen 
o Verfverontreinigingen 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist diepere kennis van de 
keuzemogelijkheden in de verschillende afvalwaterzuiveringstechnieken en kan 
bepalen welke techniek in een bepaalde situatie het best passend is om te 
voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Kijk op onze website www.vereniging-ion.nl. Hier kunt u uw medewerker en/of 
uzelf direct inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze. Ook vindt u hier 
uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus. 
 
Wilt u graag de cursus bij u op het bedrijf laten plaatsvinden? Neem dan even 
telefonisch contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar de 
mogelijkheden kijken.  

http://www.vereniging-ion.nl/


Afvalwaterbehandeling en Wijzigingen onder voorbehoud Versie 2018 
Zuiveringstechnieken Pagina 6 van 6 

Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoetkomt 
aan de groeiende vraag naar vakgerichte praktijkcursussen. Op dit moment 
verzorgt Vereniging ION klassikale en bedrijfsinterne cursussen door heel 
Nederland eventueel volledig op maat gemaakt. 
 
 
Vereniging ION  
Einsteinbaan 1 
3439 NJ Nieuwegein 
 
Postbus 2600 
3430 GA Nieuwegein 
 
T 030 - 630 03 90  
F 030 – 630 03 89 
 
W www.vereniging-ion.nl 
E info@vereniging-ion.nl  
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