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Chemisch voorbehandelen niveau 2 
“allround productiemedewerker” 
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Inleiding 
Eén van de belangrijkste zaken bij oppervlaktebehandeling is de voorbereiding 
van het oppervlak voor het aanbrengen van de deklaag. Tijdens het aanbrengen 
van een deklaag op een voorwerp moet het metaaloppervlak in een geschikte 
staat verkeren. Dit laatste houdt altijd in dat de ondergrond is voorbehandeld.  
 
De chemische oppervlaktebehandeling van metalen heeft, door de jaren heen, 
zich sterk ontwikkelt en aangepast. Voorbehandelen is de basis van een goed 
eindproduct en niet iets wat er zomaar bijhangt. Bij de oppervlaktebehandeling 
wordt continu ingespeeld op onderwerpen zoals duurzaamheid, milieu en 
arbeidsomstandigheden. Het is niet voor niets dat de chemische 
oppervlaktebehandeling van metalen al een eeuwenoude techniek is. Kortom, 
voor elke productiemedewerker is het interessant genoeg om iets meer te 
weten over chemisch voorbehandelen. 
 
Voor wie bestemd? 
De cursus is bestemd voor iedereen die zichzelf als allround 
productiemedewerker wil verbeteren of een dergelijke functie wil gaan 
vervullen. 
 
Doelstelling 
Na afloop van de cursus kan de deelnemer beter functioneren door het 
verkregen inzicht in het productieproces, de eigenschappen en de toepassing 
van de voorbehandeling en het aanbrengen van converslagen. 
 
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: VMBO 
 (& Chemisch voorbehandelen  
 niveau 1) 
Totaal aantal lessen (excl. examen): 4 
Theorielessen:  3 
Praktijklessen:  1 
Duur van een les:  3 uur 
 
Deelnamekosten:  € 655,- (leden) 
  € 765,- (niet-leden) 
Examenkosten:   € 270,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Chemisch voorbehandelen 
niveau 2 behandeld.  

 Veilig werken met chemicaliën 
o Veiligheid in een bedrijf 
o Veilig werken in een bedrijf 
o Veilig werken bij het voorbehandelen 
o Maatregelen nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen 
o De effecten van gevaarlijke stoffen 
o Opslag gevaarlijke stoffen 
o Vuistregels bij het werken met gevaarlijke stoffen of chemische 

voorbehandelingsproducten 

 Metalen, verontreinigingen en corrosie 
o Inleiding 
o Waaraan dient de ondergrond te voldoen? 
o Verzinkt staal 
o Storende verontreiniging op de metalen 
o Bestrijden van corrosie 

 Chemische voorbehandeling 
o Chemische voorbehandelingsprocessen 
o Fasen van een voorbehandelingsproces 
o Ontvetten 
o Spoelen 
o Beitsen 
o Converteren 
o Spaarspoelen 
o Passiveren 
o Naspoelen met demiwater 
o Drogen 
o Omgang met voorbehandelde voorwerpen na drogen 

 Voorbehandelingsprocessen en bijbehorende installaties 
o Inleiding 
o Keuze dompelbadenreeks of sproeitunnel 
o Procesvoeringen in spoeitunnel en dompelbadenreeks 
o Onderhoud aan installatie en baden 
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 Op peil houden van proces en installatie 
o Inleiding 
o Metingen en controles 
o Algemene inspectie van de installatie en badenreeks 
o Badmetingen 
o Visueel beoordelen per fase 
o Visueel beoordelen eindlaag 
o Aanmaken baden en opsterken badenreeks 

 Afvalwaterverwerking 
o Inleiding 
o Verwerken afvalwater 
o Verwijderen van olie 
o Verwijderen van zink 
o Verwijderen van chroom 
o Lozingseisen afvalwater 

 Oprek, inlaadtechnieken en handelingtips 
o Inleiding 
o Techniek: voorbehandelen metalen voorwerpen in een 

dompelbadenreeks 
o Techniek: voorbehandelen aluminium profielen in een 

dompelbadenreeks 
o Techniek: voorbehandelen metalen voorwerpen in een sproeitunnel 
o Techniek: voorbehandelen aluminium profielen in een sproeitunnel 
o Opreksyteem 
o Oprekhulpmiddelen 
o Voorschriften 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist een volledig beeld van 
het chemisch voorbehandelingsproces en heeft een dieper begrip van elke 
processtap. Daarnaast is de cursist in staat om alle voorkomende 
werkzaamheden met betrekking tot het “normale” productieproces uit te 
voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
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/
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Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoet komt 
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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